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Phan Thiết, ngày 19 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ
Về một số giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an
toàn giao thông, Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về
các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc
giao thông; trong 2 năm: 2005 và 2006, tỉnh ta đã thực hiện được mục tiêu kiềm
chế tai nạn giao thông, năm sau giảm hơn năm trước. Nhưng 6 tháng đầu năm 2007
nay, tình hình tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ năm 2006, đã xảy ra 174
vụ (tăng 09 vụ, 5,5%), 185 người chết (tăng 41 người, 28,5%), 156 người bị thương
(tăng 30 người, 23,8%). Đáng lưu ý là đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc
biệt nghiêm trọng gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản gây tâm trạng lo
ngại hết sức bức xúc trong nhân dân, đòi hỏi chính quyền các cấp phải tập trung chỉ
đạo, điều hành và tổ chức các giải pháp để kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông.
Một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông tăng trong thời gian
qua là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp về trật tự an toàn giao thông
chưa thật sự tập trung và chưa có trọng điểm, có lúc điều hành thiếu quyết liệt hoặc
chưa liên tục; chính quyền cơ sở ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức,
còn thờ ơ hoặc đứng ngoài cuộc; ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao

