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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày          tháng  02  năm 2021 

V/v bảo đảm an ninh trật tự, an toàn 

giao thông gắn với phòng, chống 

dịch Covid-19 dịp sau Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. 

 

  

Kính gửi:  

- Sở: Giao thông vận tải, Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 
Thực hiện Công điện của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia số 45/CĐ-

UBATGTQG ngày 15/02/2021 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày cuối đợt 

nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 15/02/2021 về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 

Nguyên đán gắn với phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Khước yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện chỉ đạo Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và của UBND tỉnh tại văn 

bản số 872/UBND-CN1 ngày 05/02/2021 về tăng cường thực hiện công tác bảo 

đảm TTATGT gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021, cụ thể: 

Trong 06 ngày nghỉ Tết (từ ngày 10/02/2021 – 15/02/2021, tức từ ngày 29/12 

đến 04/01 Âm lịch) trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông như tổng hợp 

báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh. Tuy nhiên dịp cuối đợt nghỉ Tết Nguyên 

đán, từ ngày 16/02/2021 nhân dân trở lại đi làm, người lao động ở các khu công 

nghiệp về quê ăn Tết trở lại làm việc lớn, do vậy lượng phương tiện tham gia giao 

thông sẽ tăng đột biến, việc sử dụng rượu, bia sau đó điều khiển phương tiện giao 

thông dự báo có thể nhiều hơn so với trong dịp Tết. Để đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 dịp sau Tết Nguyên đán Tân 

Sửu và Lễ hội Xuân 2021 cần lưu ý tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia giao thông chấp hành 

quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, 

bia – không lái xe”. Tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 nói chung và 

trong hoạt động vận tải nói riêng (trên xe khách, xe buýt, xe taxi, tại các nhà ga, 

bến xe, nơi công cộng,...). 

2. Sở Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo đơn vị quản lý bến xe và các 

đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch 

Covid-19; yêu cầu người lao động và hành khách tuân thủ quy định về phòng, 

chống dịch, đeo khẩu trang suốt thời gian làm việc và tham gia giao thông. 

3. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự; tuần 

tra, kiểm soát đợt cao điểm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 đảm 
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bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông đặc 

biệt các hành vi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo 

hiểm, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để 

ngăn chặn tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra; bố trí lực lượng hướng dẫn 

giao thông để không xảy ra ùn tắc giao thông. 

4. Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 nói chung và trong hoạt động vận tải nói riêng; tuyên truyển về 

nguy cơ lây nhiễm để có biện pháp phòng, chống dịch trong nhân dân khi tham gia 

Lễ hội Xuân, lễ đình, chùa đầu năm. 

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác 

bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 

dịp sau Tết Nguyên đán trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Trung ương và của 

tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về lãnh chỉ đạo, thực hiện công 

tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở ngành thuộc tỉnh; 

- Ban QL các Khu công nghiệp; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng Thông tin – GTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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