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Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải; 

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 
 

Ngày 23 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông 

Quốc gia có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể - 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đồng chí 

Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch 

chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và lãnh đạo Văn phòng 

Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực 

Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có ý kiến 

như sau: 

1. Bộ Giao thông vận tải 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẩn trương 

rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiện toàn thành viên Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia; đồng thời đề nghị Ban An toàn giao thông các địa phương 

khẩn trương rà soát, kiện toàn nhân sự theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu 

trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các Bộ, cơ 

quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất thành lập Ban thường trực Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia (làm việc theo chế độ kiêm nhiệm), trình Thủ tướng 

Chính phủ trong tháng 10 năm 2021. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tổng kết 

Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng 

cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2019 - 2021 (trong tháng 11 năm 2021), làm cơ sở để xây dựng Nghị quyết 

mới của Chính phủ cho giai đoạn 2021 - 2025. 

- Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2045, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2021. 
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2. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng 

cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông gắn 

với yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19; lưu ý không để xảy ra ùn tắc 

giao thông tại các chốt kiểm soát dịch, làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa 

và đi lại của người dân, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

3. Giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Y tế và 

các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông 

theo lộ trình từng bước nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 dần 

chuyển sang trạng thái bình thường mới, bảo đảm thực hiện thống nhất đối với 

các bộ, ngành, địa phương. 

- Xây dựng Quy chế báo cáo và hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nghiên cứu, đề xuất định hướng chỉ 

đạo xử lý các vụ tai nạn giao thông, bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo 

với nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

trong tháng 11 năm 2021. 

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị nội dung và tổ chức 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng 

năm 2021, định hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

   

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Bộ Y tế; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, 

  Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ: TH, KGVX, NC, QHĐP; 

- Lưu: VT, CN (2) pvc 
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