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đội tuyển bóng đá U23 Quốc gia
và dịp cao điểm tết nguyên đán
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Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 106/CĐ-TTg
ngày 26/01/2018 về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá
trình diễn ra các hoạt động cổ vũ, ủng hộ, đón tiếp, chúc mừng Đội tuyển U23 Việt
Nam và Công điện số 02/CĐ-UBATGTQG ngày 22/01/2018 của Ủy ban An toàn
giao thông Quốc gia về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động
cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Quốc gia và dịp cao điểm tết nguyên đán Mậu Tuất
và Lễ hội Xuân 2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Công an tỉnh chủ trì chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với
Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, các cơ quan chức năng và
UBND các huyện thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm
ANTT và ATGT, tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng các hoạt động cổ vũ
diễn tra trên các tuyến giao thông và các khu vực công cộng; kịp thời phát hiện,
ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất ANTT
và ATGT, đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi
cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục…có phương án sẵn sàng giải
tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trước, trong và sau khi diễn ra trận
đấu.
2. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm ATGT trong dịp Tết Nguyên
đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018 sắp đến theo Công điện số 1882/CĐ-TTg
ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính và Công văn số 5170/UBND-NC ngày
21/12/2017 của UBND tỉnh, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi

phạm, đặc biệt là các hành vi điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ
cồn, tốc độ và tải trọng phương tiện.
3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh,
Báo Bình Thuận và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác
truyền truyền, hướng dẫn người dân tham gia cổ vũ, ủng hộ đội tuyển U23 Quốc
gia với khí thế vui tươi, phấn khởi và có văn hóa; lên án và tuyệt đối không ủng hộ
việc thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật về ANTT và ATGT cũng
như các hành vi quá khích, phản cảm trái thuần phong mỹ tục và truyền thống văn
hóa dân tộc./.
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