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S& ,1AO- /UBND-SNV

Dà N8ng, ngày tháng O2 nám 2020

V/v thuc hiên k luat, k3' ctrong cüa
CBCCVC khi tham gia giao thông

KInh gui:
- Các s&, ban, ngành;
- Các don vi su nghiep thuc UBND thành phd;
- UBND các qun, huyn, phi.rng, xã
UBND thành ph Dà Nng dã ban hành K hoach s 664/KH-UBND ngày
07 thang 02 nAm 2020 thtxc hién K hoach so 99-KHITU ngày 07 tháng 10 näm
2019 cüa Thành üy Dà Nng ye thirc hin Ket luan so 45-K.L/TW cüa Ban BI thi.r
Trung uong Dáng ye tiêp tiic dAy mnh thrc hin có hiu qua Chi thi so 18CT/TW cüa Ban BI thu Trung uang Dáng (khóa XI) ye "Tang cithng sr lành do
cüa Dãng dôi vài cong tác bâo dam trot tir, an toàn giao thông dung b, dung
sat, dix6ng thUy ni dja và khäc phiic ün tã.giao thông':
D dam báo trat tir an toàn giao thông, giãm tai nan giao thOng, khAc phic
ün täc giao thông trên dja bàn thành phô thirc hin k 1ut và nâng cao k' lust, k
dicing cia CBCCVC khi tham gia giao thông, Chü tjch UBND thành phô yêu câu:
1. Ngu'ôi dfrng dAn các co' quail, don v thuc UBNID thành ph; Chü
tich UBND các qun, huyn, phirô'ng, xa
a) Nghiêm ttc t chuc trin khai thirc hin có hiu qua K hoach s
664/KH-UBND ngày 07tháft 02 näm 2020 UBND thành phô Dà Näng;
b) Thuo'ng xuyeii tuyén truyn ph biEn, giáo dic pháp lust v trt ti.x an
toàn giao thông cho di ngU CBCCVC va ngtrài lao dng;
c) B sung các quy djnh lien quan dn vi pham trat tr an toàn giao thông,
gay tai nan giao thông vào ni quy, quy chê dánh giá, quy chê thi dua khen thizâng.
cüa cci quan, don vj. Thy muc d vi pham de dua vào tiêu chI diem trir, tiêu chI
diem 1it, ha bc xêp loai dãnh giá dôi vOi CBCCVC hang tháng, qu, näm; không
cong nhn danh hiu thi dua hoc hInh thCrc khen thuâng.
d) Nliung hành vi vi phm trt tir an toàn giao thông, gay tai nan giao thông
cüa CBCCVC den muc phãi xu 1 k luat thl thu tnrOng CaC cci uan, don vj tiên
hành dung trI.nh tir, thu ttic và thâm quyên quy djnh; dung tInh chat vã muc dO cüa
hành vi vi pham.
2. T chfrc thirc hiên
a) Cong an thành ph
- Thông báo CBCCVC vi pham trt t%r an toàn giao thông, gay tai nan giao
thông den thu truâng các cci quan, don vj ma CBCCVC dang cong tác d xem xét
xü l theo muc dO vi pham.
- Tng hcip danh sách CBCCVC vi pham trat tir an toãn giao thông, gay tai
nan giao thông theo tirng qu báo cáo UBND thânh phô (thông qua Sâ NOi vti).

b)SiNivii
Theo dOi, don d& vic xr l CBCCVC vi pham trat tkr an toàn giao thông,
giao thong. Djnh k' 6 thng, näm tong hp kêt qua x 1 báo cáo
gay tal
UBND thành phO.
c) Ngu&i dirng du các co quan, don vj thuc UBND thành ph6, Chü tch
UBND các qun, huyn, phithng, xã
- Co trách thim trin khai ni dung t?i Khoán 1 Cong van nay, djnh k'
báo cáo kêt qua xir l" ye UBND thãnh phô (thông qua Sâ Ni vti) tn.râc ngày 30/6
và 3 0/12 hang nãm.
- Các trung hcip CBCCVC vi ph?m dn mjrc xt'r l k lu.t thirc hin trinli
tr, thU tiic theo các quy djnh sau:
+ Can b vi pham áp diing Ngh djnh s 35/20051ND-CP ngày 17 tháng 3
1u.t can bO, cOng chüc vâ các Diêu l,
näm 2005 cUa Chinh phU ye vic xir l

quy djnh khác ma can b là thành viên.
+ Cong chirc vi pham ap dçing Nglij dinh 34/20 1 1/ND-CP ngày 17 tháng 5
nàm 2011 cUa Chinh phU quy djnh ye x1r l k lust dôi vi cong chirc.
+ Viên chirc vi pham ap ding Nghj djnh 27/2012/ND-CP ngày 06 tháng 4
näm 2012 cUa ChInh phU quy djnh ye xi:r 1 k 1ut viên chi'rc và trách nhim bôi
thu&ng, hoàn trã cUa viên chirc.
Nhan di.rcxc Cong van nay yêu cu thU tnthng các Co quan, don vj thuc
UBND thành phô, ChU tjch UBND qun, huyn, phuäng, xã nghiêm tUc triên khai
thuc hin./.
No'i ,thân:
-Nhutrên;
- Cong an thãnh ph (d ph6i hqp);
- Li.ru: VT, SNV.

