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KẾ HOẠCH
Về việc ñảm bảo trật tự an toàn giao thông
trước, trong và sau Tết Nguyên ñán Kỷ Sửu năm 2009
ðể tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm
2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông
và ùn tắc giao thông, nhằm từng bước kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra trên ñịa bàn
tỉnh ñặc biệt trong thời ñiểm trước, trong và sau Tết Nguyên ñán; Uỷ ban nhân dân
tỉnh xây dựng Kế hoạch về việc ñảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và
sau Tết Nguyên ñán năm 2009 từ ngày 10 tháng 01 năm 2009 ñến hết ngày 04 tháng
02 năm 2009 (nhằm ngày 15 tháng chạp năm Mậu Tý ñến hết ngày mùng 10 Tết Kỷ
Sửu) với những nội dung trọng tâm cụ thể như sau:
I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
Tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền,
ñoàn thể và tổ chức chính trị xã hội trong công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông
nhằm:
1. Kéo giảm tai nạn giao thông (ñường bộ và ñường thuỷ) cả 3 mặt: số vụ, số
người chết và số người bị thương trong thời ñiểm trước, trong và sau Tết Nguyên ñán
trên ñịa bàn tỉnh.
2. Hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên ñịa bàn tỉnh, ñặc
biệt tại các bến phà, bến xe, tại các khu vực tổ chức lễ hội như: ñêm văn nghệ vận
ñộng “Quỹ vì người nghèo” vào ngày 10 tháng 01 năm 2009; Lễ hội Dừa từ ngày 13
tháng 01 năm 2009 ñến ngày 19 tháng 01 năm 2009; Lễ khánh thành cầu Rạch Miễu
vào ngày 19 tháng 01 năm 2009 và các hội chợ, hội hoa xuân trên ñịa bàn các huyện,
thị xã.
II. CÁC BIỆN PHÁP VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, các trường học, các ñoàn thể, các doanh
nghiệp có trách nhiệm giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng và
thành viên trong tổ chức gương mẫu thực hiện nghiêm túc và không vi phạm các quy
ñịnh của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
b) Công an tỉnh phối hợp với Báo ðồng Khởi, ðài Phát thanh và Truyền hình
tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông, có chương

