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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2020

CHỈ THỊ
Tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông
vi phạm nồng độ cồn; áp dụng xử lý thông tin, hình ảnh vi phạm
trật tự an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp

Những năm qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (sau đây viết tắt là
TTATGT) luôn được cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa
bàn tỉnh triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả, đã tạo chuyển biến tích cực
trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của
cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, kết quả số người
chết do tai nạn giao thông được kéo giảm qua từng năm.
Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa vững chắc, chưa đồng đều và còn nhiều
mặt hạn chế: tình trạng vi phạm TTATGT của người điều khiển phương tiện thường
xuyên diễn ra mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát
và xử lý vi phạm TTATGT; số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn ở mức cao,
vẫn còn tai nạn giao thông có nguyên nhân do uống rượu bia gây ra.
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, cần tăng cường đẩy mạnh các giải pháp,
trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, xử lý người điều kiển phương tiện giao
thông vi phạm nồng độ cồn; tăng cường áp dụng hình thức xử phạt qua thông tin, hình ảnh
vi phạm TTATGT do tổ chức, cá nhân cung cấp trên phương tiện thông tin đại chúng,
mạng xã hội nhằm góp phần ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông,
thiết lập trật tự kỹ cương an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Công an tỉnh
- Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tăng cường tuần tra,
kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều
khiển phương tiện giao thông. Đề xuất về việc trang bị máy đo nồng độ cồn cho các
đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo không bị động về thiết bị, dụng cụ khi đang làm nhiệm
vụ, đặc biệt không để ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng Quy chế phối hợp về việc xét nghiệm
nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở của người đến điều trị tai nạn giao thông tại
các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế từ tỉnh đến xã trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh ứng dụng mạng xã hội để
tiếp nhận, xử lý thông tin về trật tự, an toàn giao thông do các cơ quan, tổ chức, cá

