
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /BATGT Khánh Hoà, ngày         tháng 4  năm 2022
V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 
và bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 

30/4 và 01/5/2022.

 
                                Kính gửi: 

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 360/CĐ-
TTg ngày 20/4/2022 “Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm 
trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022”.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2022 cũng như công tác tổng hợp báo 
cáo kịp thời về Uỷ ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh Khánh Hoà trong dịp 
nghỉ lễ. Ban ATGT tỉnh đề nghị các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan 
triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ 
Lễ 30/4, 01/5/2022 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị 
- xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao nhận thức, 
ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông giao thông và kiến 
thức phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông; chú trọng tuyên 
truyền vận động thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, “Không sử dụng 
điện thoại khi lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe máy, xe 
đạp điện”, “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe mô tô”, không chở quá số người 
quy định, khi tham gia giao thông đường thuỷ phải mặc áo phao, chú ý quan sát 
khi đi ngang qua đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính, thực hiện 
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền:

- Chỉ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan xây 
dựng phương án vận tải trong đợt cao điểm của ngày lễ đảm bảo đáp ứng nhu 
cầu đi lại của người dân, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, thiếu phương tiện 



2

phục vụ hành khách, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vi phạm qua thiết 
bị giám sát hành trình; Kiểm tra, rà soát các nút giao thông, các điểm giao cắt, 
đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường tại các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao 
thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, các công trình đang thi 
công để có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; kịp thời khắc phục sự cố xảy 
ra. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ duy trì bộ phận ứng trực để đảm 
bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5; công bố số điện thoại 
đường dây nóng của cán bộ thường trực tại hiện trường 24/24h để xử lý kịp 
thời các tình huống gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông:
+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa: vi 
phạm khi qua đường ngang đường sắt, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; 
phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật; 
không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; không có giấy phép lái xe, bằng 
cấp, chứng chỉ chuyên môn; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hiện tượng 
chở hàng hoá quá tải trọng hoặc chở quá số người cho phép theo quy định; 
kiểm tra chặt chẽ hoạt động chở khách tại các cảng, bến thuỷ nội địa, các điểm 
du lịch.

+ Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến trái phép, không cho xuất bến đối 
với các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không trang bị 
đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, phòng cháy chữa cháy, chở quá số người 
quy định tại các bến xe, bến tàu.

3. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng:
- Tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi nghiêm trọng là nguyên 
nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: vi phạm tốc 
độ, nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định và quá tải trọng, quá khổ 
giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, không thắt dây an toàn khi 
ngồi trên ô tô, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, 
vượt sai quy định, vi phạm thời gian lái xe liên tục, phương tiện hết niên hạn sử 
dụng, quá hạn kiểm định; tăng giá vé trái quy định, lái xe điều khiển phương 
tiện lưu thông trái phép vào làn thu phí điện tử không dừng; vi phạm khi qua 
đường ngang đường sắt; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm 
bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; chở quá vạch 
dấu mớn nước an toàn; không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên 
môn. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối 
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trật tự công cộng, cương quyết xử lý trấn áp những đối tượng cho hành vi 
chống đối người thi hành công vụ,…; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn 
phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân.

- Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao 
thông với các lực lượng cảnh sát khác trên các tuyến giao thông trọng điểm; 
xây dựng các phương án tổ chức, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện 
lưu thông an toàn, thông suốt, bố trí đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn để giải 
quyết kịp thời các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông và các trường hợp 
đáng tiếc xảy ra.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, thiết bị cảnh báo an toàn 

giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa; kiểm tra, lắp đặt bổ 
sung thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông, đặc biệt là 
các nút giao, các điểm đường bộ giao cắt đường sắt, các đoạn đường có độ dốc 
cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế; khẩn trương tổ chức duy tu, sửa 
chữa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn đặc biệt trên 
các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, các khu 
du lịch, khu vui chơi giải trí; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao 
thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; các nút giao giữa 
đường phụ ra đường chính; các luồng tuyến có mật độ phương tiện thuỷ nội địa 
hoạt động cao.

- Không để người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè sai mục đích gây ùn tắc 
giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho nhiều người; vận 
động đoàn thể chính trị tại địa phương và người dân tổ chức phong trào tự 
quản, tham gia cảnh giới tại các vị đường ngang đường sắt.

- UBND thành phố Cam Ranh, UBND thị xã Ninh Hoà tổ chức lực lượng 
phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông 
tại các trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại xã Cam Thịnh Đông, Ninh 
Lộc và Ninh Xuân.

- UBND thành phố Nha Trang tổ chức lực lượng bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông trên các khu vực có mật độ giao thông cao, các điểm du lịch (khu 
vực Cầu Đá, Tháp Bà, Chùa Long Sơn,...), đặc biệt là giám sát thực hiện 
phương án phân luồng giao thông xây dựng Cầu Xóm Bóng, tại các khu vực 
tập trung đông người như nhà ga, bến xe, bến thủy nội địa; các tuyến đường có 
nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông như đường Trần Phú, nút giao Mã Vòng,... 
không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông.
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5. Chi cục Quản lý đường bộ III.3:
- Bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công 

an, Thanh tra Sở GTVT đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc 
lộ đặc biệt là các trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ, không để xảy ra ùn 
tắc giao thông.

- Kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, thiết bị cảnh báo an toàn 
giao thông trên các tuyến quốc lộ; kiểm tra, lắp đặt bổ sung thiết bị cảnh báo tại 
các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông, đặc biệt là các nút giao, các điểm 
đường bộ giao cắt đường sắt, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong 
hẹp, tầm nhìn hạn chế.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn 
phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, 
Ban Quản lý bến Cầu Đá tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông và vệ sinh môi trường tại khu vực bến, cảng; kiên quyết không cho 
xuất bến đối với các phương tiện thuỷ nội địa không đảm bảo an toàn kỹ thuật, 
không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm.

7. Công bố đường dây điện thoại nóng: (Để tiếp nhận phản ánh về vận tải 
hành khách và trật tự an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ)

a) Thường trực Ban ATGT tỉnh Khánh Hoà:
- Ông: Nguyễn Văn Dần; Giám đốc Sở GTVT- Phó TT Ban ATGT tỉnh, 

Điện thoại (ĐT): 0913.462.131.
- Ông: Phạm Văn Trọng;  Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

          ĐT: 0988.134.188.                                          
b) Phòng Cảnh sát giao thông (PC08):  ĐT: 02583.822.116.
c) Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa:
-  Ông: Cao Tấn Lợi;  Phó Giám đốc Sở GTVT;  ĐT: 0903.583.121;
-  Ông: Nguyễn Xuân Thu; Phó phụ trách phòng Quản lý vận tải, Phương 

tiện và người lái; ĐT: 0935.596.366.
-  Ông: Nguyễn Nhạc Tân; Chánh Thanh tra Sở GTVT; ĐT: 

0913.489.178.
d) Chi Cục quản lý đường bộ III.3 (quản lý các tuyến Quốc lộ):
- Ông: Trần Văn Tư; Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3,

ĐT: 0906.419.641.  
8. Chế độ báo cáo tình hình TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 

01/5/2022: Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình 
hình TTATGT từ ngày 30/4/2022 đến ngày 03/5/2022 (có số liệu so sánh với 
cùng kỳ dịp nghỉ Lễ năm 2021) gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh qua hộp 
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thư điện tử atgtkhanhhoa@yahoo.com.vn hoặc số fax: 0258.3820355 trước 12 
giờ 00 ngày 03/5/2022 để Ban tổng hợp báo cáo Uỷ ban ATGT Quốc gia và 
UBND tỉnh. 

Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.
(Kèm theo Công điện 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ).

Nơi nhận: (VBĐT) KT.TRƯỞNG BAN
 - Như trên; 
 - UBATGTQG (b/c);
 - UBND tỉnh (b/c);
 - Chủ tịch - Trưởng ban ATGT tỉnh (b/c);  
 - Lưu: Ban ATGT.

PHÓ TRƯỞNG BAN 

Nguyễn Văn Dần
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