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BÁO CÁO 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của 

Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao 

thông giai đoạn 2019 - 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự 

ATGT giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

Thực hiện Văn bản số 10417/BGTVT-ATGT ngày 04/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 

19/02/2019 của Chính phủ và xây dựng Nghị quyết mới cho giai đoạn 2021 -

2025, UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC  

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TỪ NĂM 2019 - 2021 

 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-CP của 

Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch hành động số 

2202/KH-UBND ngày 21/5/2019 về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 

19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

(ATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; 

- UBND tỉnh đã ban hành 35 kế hoạch, văn bản chỉ đạo Sở Giao thông vận 

tải, Công an tỉnh, UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 

quan liên quan trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và 46 báo cáo tình hình trật 

tự ATGT; tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá công tác bảo đảm trật 

tự ATGT theo Quý, năm; các văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự ATGT 

trong dịp nghỉ Tết, Lễ, các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ nghỉ hè và khai giảng 

năm học mới; 

- Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 969/KH-CAT-PC08 ngày 

10/7/2019 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP trong lực lượng 

Công an toàn tỉnh; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông xây dựng và triển khai 

thực hiện 08 đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT - TTXH và 03 đợt tổng kiểm 

soát phương tiện; xây dựng và triển khai 10 kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát 

(TTKS), xử lý vi phạm theo các chuyên đề, đã ban hành hơn 200 văn bản chỉ 

đạo, tham mưu, đề xuất, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến trật tự ATGT trên 

địa bàn; 
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- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể liên quan đã xây dựng kế hoạch 

về tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; có nhiều mô hình hay, 

cách làm mới được duy trì và phát huy hiệu quả như: “Đội thanh niên tham gia 

tuyên truyền, bảo đảm ATGT”; “cổng trường ATGT”, “Ngày hội thanh niên với 

văn hóa giao thông”; “Đoạn đường ông cháu cùng chăm”; “Phụ nữ với Văn hóa 

giao thông”...; 

- UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành liên quan 

đã xây dựng, ban hành Kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 

2202/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự 

ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Ban ATGT tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân Năm ATGT trong các năm 2019, 

2020; Ngày 15/6/2019 chủ trì phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức sự kiện đi bộ 

đồng hành kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu bia” tại Trung tâm Văn hóa 

Điện ảnh tỉnh thu hút hơn 2.000 người tham gia; chủ trì phối hợp với Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch, chủ đề phát sóng chuyên mục 

tuyên truyền an toàn giao thông trên sóng phát thanh truyền hình; đặt và cung 

cấp báo Giao thông cho cơ quan liên quan; phối hợp với Trung tâm đào tạo và 

sát hạch lái xe tuyên truyền ATGT đến các học viên lái xe; Tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn 

giao thông” tại Việt Nam hàng năm, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên và 

trao quà cho 108 gia đình, thân nhân nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn; 

phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các Head Honda tổ chức trao mũ bảo 

hiểm cho các em học sinh Lớp Một nhân dịp khai giảng năm học mới; 

- Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí như Đài 

Truyền hình khu vực, chuyên mục “An toàn giao thông” Đài Truyền hình Quảng 

Trị, ANTV, báo Giao thông, báo Thanh niên, báo Quảng Trị, Phòng PX03 - Công 

an tỉnh,... xây dựng và đưa hơn 650 phóng sự, tin, bài, hình ảnh phát trên các 

phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, 

phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT và hoạt động của các lực lượng chức 

năng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. In, sao 2.900 băng, đĩa ghi âm các 

quy định về trật tự ATGT phát trên Đài truyền thanh địa phương, đồng thời tổ 

chức 1.195 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe loa tại các trục đường chính, các 

địa bàn trọng điểm, các điểm công cộng; Xây dựng 376 pa nô ảnh tại các trường 

học, các cụm dân cư; Phối hợp với ngành Giáo dục, các trường học trên địa bàn tổ 

chức 520 lượt tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT đường 

bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến tất cả các em học sinh, giáo viên, nhân 

viên nhà trường với 79.000 lượt người tham gia; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức lớp tập 

huấn “ATGT cho nụ cười ngày mai” với gần 200 giáo viên tham gia; Hưởng ứng 

cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” trong năm 2019, 2020 do Bộ Giáo dục 



3 

và Đào tạo phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức có 30 Trường THPT 

tham gia và đạt kết quả cao; Tham gia Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo của 

thanh niên với văn hóa giao thông” đạt Giải Nhì với tác phẩm “Thiết lập bản đồ 

các điểm giới hạn tốc độ đường bộ trên website và điện thoại di động; định vị xe 

buýt và xe khách trên website; thiết kế website lịch trình xe trống, giảm ùn tắc 

giao thông và ô nhiễm môi trường”; 

- Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền, lồng ghép kiến 

thức pháp luật về ATGT trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, hội thi, diễn 

đàn, ngoại khóa, hệ thống loa phát thanh tại khối phố, thôn bản, website Đoàn 

Thanh niên, trang mạng xã hội của các cấp Đoàn; tổ chức cho đoàn viên, thanh 

niên ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT. Kết quả đã tổ chức trên 225 buổi 

sinh hoạt, diễn đàn với hơn 35.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, xây dựng 55 

tin bài, phát 25 bản tin trên các kênh truyền thông đại chúng ở địa phương; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về bảo đảm 

trật tự ATGT bằng nhiều hình thức thu hút hơn 25.856 hội viên tham gia; cấp 

phát 200 cẩm nang về phòng chống TNGT do uống rượu, bia; phát hơn 1.000 tờ 

rơi tuyên tuyền về bảo đảm trật tự ATGT; Duy trì hoạt động của 94 mô hình 

CLB “Phụ nữ với ATGT”, “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành 

lang an toàn giao thông để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản”, mô hình “Giáo 

dục hành động trong thực hiện ATGT”...; 

Hội Cựu chiến binh tỉnh duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả như “Đoạn 

đường CCB sáng, xanh, sạch đẹp đảm bảo ATGT và ANTT”,...Phối hợp tổ chức 

tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, các quy định về bảo đảm trật tự 

ATGT trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các cấp hội. 

3. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT 

3.1. Đường bộ 

- Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai 28.572 ca TTKS, phát hiện 

63.276 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó: ô tô 26.622 trường hợp, mô 

tô 36.412 trường hợp, xe đạp điện 242 trường hợp; nộp ngân sách Nhà nước 

102.906.379.000 đồng; Tước GPLX 12.024 trường hợp; tạm giữ 11.250 lượt 

phương tiện trong đó 1.264 lượt xe ô tô và 9.986 lượt mô tô, xe gắn máy; 

- Thanh tra giao thông đã tiến hành TTKS trên các tuyến đường tỉnh, 

đường nội thị, kiểm tra các điều kiện về kinh doanh vận tải; phát hiện và xử phạt 

272 trường hợp, phạt tiền 1.698.350.000 đồng. 

3.2 Đường sắt 

- Lực lượng CSGT đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trật tự ATGT 

tại các đường ngang giao với đường sắt; kiểm tra về trật tự ATGT đường sắt tại 

các đường ngang, cầu chung, kiểm tra công tác vận chuyển hành khách tại ga 

Đông Hà,... đã phát hiện 652 trường hợp vi phạm, phạt tiền 625.200.000 đồng. 

3.3 Đường thủy nội địa 

- Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 91 trường 

hợp vi phạm, phạt tiền 555.700.000 đồng; Phối hợp với lực lượng liên ngành 
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tiến hành TTKS trên các tuyến sông Bến Hải, sông Thạch Hãn... kiểm tra các 

quy định về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa đối với Cảng, bến và 

phương tiện chở khách, phương tiện nghề cá, khai thác cát, sỏi...  

- Thanh tra giao thông: phối hợp Công an, chính quyền địa phương, Đoạn 

quản lý đường thủy nội địa giải tỏa rớ, đáy, bảo đảm trật tự ATGT phục vụ các 

hoạt động kỷ niệm ngày Lễ, giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải. 

4. Kiểm soát tải trọng xe 

- Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động triển khai kiểm soát tải trọng xe trên 

QL.9, đường Hồ Chí Minh. Kết quả: đã tiến hành cân 179 lượt phương tiện, phát 

hiện 62 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1.866.200.000đ; 

- Lực lượng CSGT đã phát hiện xử lý 760 trường hợp vi phạm tải trọng, 

buộc hạ tải 760 lượt phương tiện, phạt tiền 13.498.400.000đ. 

5. Công tác đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới 

đường thủy - bộ 

- Công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX: đã tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp 

14.557 GPLX hạng A1 và 4.313 GPLX ô tô các hạng; 

- Công tác kiểm định phương tiện: đã tổ chức kiểm định 44.007 lượt 

phương tiện cơ giới đường bộ. 

6. Phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy 

- Tổng số phương tiện đang quản lý: 29.453 ô tô; 456.129 môtô, xe máy và 

17.134 xe mô tô điện, xe máy điện. 

- Tổng số phương tiện thủy nội địa đang quản lý là 571 phương tiện. 

7. Tình hình tai nạn giao thông 

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của 

Chính phủ đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 423 vụ TNGT, làm chết 265 người, bị 

thương 299 người. So với thời gian trước liền kề, tăng 06 vụ (1,4%), giảm 07 

người chết (-2,6%), giảm 04 người bị thương (-1,3%), trong đó: 

- Năm 2019 (từ 15/02/2019 đến 14/12/2019), xảy ra 128 vụ TNGT, làm 

chết 91 người, bị thương 95 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 27 vụ (-

17,4%), tăng 01 người chết (1,1%), giảm 28 người bị thương (-22,8%); 

- Năm 2020: xảy ra 150 vụ, làm chết 95 người và làm bị thương 91 người. 

So với cùng kỳ năm 2019: giảm 08 vụ (-5,1%); giảm 23 người chết (-19,5%); 

giảm 22 người bị thương (-19,5%); 

- Trong 9 tháng đầu năm 2021: xảy ra 145 vụ, làm chết 79 người và làm bị 

thương 113 người. So với cùng kỳ năm 2020: tăng 41 vụ (39,4%); tăng 15 người 

chết (23,4%); tăng 46 người bị thương (68,7%). 

8. Đánh giá chung 

8.1. Một số kết quả đạt được 

Trong 03 năm, đặc biệt là sau khi triển khai Nghị quyết số 12 của Chính 

phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, cùng 
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với sự nỗ lực của các Sở, ngành, UBND, Ban ATGT các địa phương, sự tham 

gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong việc thực hiện các 

giải pháp bảo đảm trật tự ATGT nên công tác bảo đảm trật tự ATGT đã có sự 

chuyển biến mạnh mẽ, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia 

giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là thực hiện Luật phòng 

chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ tạo 

sự lan tỏa lớn, làm cho ý thức chấp hành quy định về nồng độ cồn của người dân 

được nâng cao và chuyển biến rõ rệt từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến 

đồng bằng. 

8.2. Một số tồn tại, hạn chế 

Mặc dù đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ 

biến các quy định pháp luật là giải pháp quan trọng hàng đầu về nhiệm vụ ATGT, 

nhưng có nơi, có lúc chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền; chưa 

chủ động, sáng tạo trong việc huy động tranh thủ nguồn lực, xã hội hoá trong 

công tác tuyên truyền ATGT. Công tác tuần tra kiểm soát chủ yếu tập trung tại 

một số địa bàn, trên các tuyến trọng điểm, vào thời gian cao điểm, chưa bảo đảm 

tính thường xuyên, liên tục khép kín địa bàn. Thời gian qua dịch bệnh Covid-19 

diễn biến phức tạp nên người tham gia giao thông viện cớ để không chấp hành 

việc kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tình trạng vi phạm trật tự ATGT xảy ra 

còn phổ biến như: Vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, 

xe gắn máy, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông... một số bất cập điểm đen, 

điểm tiềm ẩn TNGT chưa được khắc phục kịp thời như tại Km754+063/QL.1; 

Quốc lộ 1 đoạn tránh khu di tích Hiền Lương - Bến Hải; tình trạng mưa lớn kéo 

dài năm 2020 gây sạt lở nghiêm trọng trên QL.9, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây 

tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Tình hình TNGT trong tháng 9 tháng đầu năm 

2021 tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 

8.3. Nguyên nhân gia tăng tai nạn giao thông trong thời gian gần đây 

Một là: Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người 

tham gia giao thông vẫn còn hạn chế, các vi phạm phổ biến như: Không làm chủ 

tốc độ, không đi đúng làn đường, chuyển hướng sai quy định, không chú ý quan 

sát, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy...; 

Hai là: Cùng với sự phát triển KT-XH và sự gia tăng số lượng phương tiện 

giao thông cơ giới của người dân; Lưu lượng phương tiện vận tải hoạt động trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị tăng cao so với những năm trước. Xe phục vụ xây dựng 

các dự án điện gió (các phương tiện chở thiết bị điện gió là siêu trường, siêu 

trọng), hàng hóa xuất nhập cảnh qua các Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và 

các phương tiện chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án cao tốc Cam Lộ - 

La Sơn tăng đột biến trong thời gian vừa qua; 

Ba là: Do dịch bệnh Covid - 19 các lái xe khi xuất nhập cảnh vào Việt Nam 

và Lào đều phải cách ly theo quy định, nên các doanh nghiệp thường đổi lái xe tại 

cửa khẩu Lao Bảo, La Lay, việc đổi lái xe này làm cho các lái xe không quen xe 

và tuyến đường đèo dốc quanh co nên dễ xảy ra tai nạn giao thông; 
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Bốn là: Quốc lộ 1 qua thành phố Đông Hà (trung tâm tỉnh lỵ) với quy mô 4 

làn xe cơ giới + 2 làn xe thô sơ, chưa có đường tránh, nên tất cả các phương tiện 

lưu thông trên QL.1 hướng Bắc - Nam và ngược lại đều đi qua thành phố, tạo áp 

lực lớn về lưu lượng phương tiện, tiềm ẩn xảy ra TNGT rất lớn, nhất là giờ tan 

tầm, ban đêm, trời mưa. Bên cạnh đó, QL.9 đã đầu tư từ lâu, mặt cắt nhỏ hẹp, 

nhiều đường cong bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế; tổ chức giao thông nhiều nút 

giao chưa hợp lý, đợt lũ lịch sử năm 2020 đã làm xói lở nền mặt đường.... cũng 

là những nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ TNGT 

Năm là: Kết cấu hạ tầng giao thông tuy đã được đầu tư xây dựng, nhưng 

quá trình khai thác sử dụng phát sinh các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT chưa 

được xử lý kịp thời, đặc biệt trên Quốc lộ 1 (tuyến tránh cầu Hiền Lương), Quốc 

lộ 9 có nhiều đường cong bán kính nhỏ, tầm nhìn hạn chế; tổ chức giao thông tại 

một số nút giao trên quốc lộ chưa hợp lý (như nút giao Km754+063/QL.1). 

 

PHẦN THỨ 2 

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT 

TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
 

 

1. Các cấp chính quyền địa phương, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập 

trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của 

Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật 

tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao 

thông”. 

2. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông, các lực lượng liên quan và Công an 

cấp huyện lập kế hoạch cao điểm ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo 

trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và 

người dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, sử dụng các thiết 

bị kỹ thuật tiên tiến để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm; 

- Tập trung tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề: Kiểm soát tải trọng 

phương tiện (tập trung QL.1, QL.9, đường Hồ Chí Minh); kiểm soát nồng độ 

cồn; kiểm soát tốc độ; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe 

máy, xe đạp điện; các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực Trường học, 

không để xảy ra ùn tắc giao thông; 

- Chỉ đạo Công an cấp huyện tiếp tục phát huy vai trò lực lượng công an tại 

cơ sở nhằm nắm chắc, đánh giá tình hình trật tự ATGT để triển khai các biện 

pháp, giải pháp nghiệp vụ hiệu quả hơn ngay từ cơ sở; 

- Tiếp tục tổ chức nắm, dự báo sát diễn biến tình hình trật tự ATGT; phối 

hợp với các ngành liên quan khảo sát, kiến nghị xử lý các bất hợp lý trong tổ 

http://www.doisongphapluat.com/tag/b%C3%A1o.html
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chức giao thông; đề xuất giải quyết các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao 

thông. 

3. Sở Giao thông vận tải 

- Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm năng 

lực, chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới tại các nhà ga, bến xe, bến tàu. Thực hiện theo dõi 

hoạt động của lái xe, phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình; 

- Tập trung kiểm soát tải trọng tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng, 

bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, khoáng sản, nơi tập kết hàng hóa lên ô tô vận tải; bảo 

vệ hành lang an toàn giao thông; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; kinh doanh vận 

tải và điều kiện kinh doanh vận tải; 

- Kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo ATGT đối với các công trình đang thi 

công; kiểm tra các đường ngang giao với đường sắt, tổ chức giải tỏa bảo đảm 

tầm nhìn, cắm đầy đủ các biển báo hiệu, làm gồ giảm tốc trên tuyến do đơn vị 

quản lý; 

- Tăng cường kiểm tra bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa, cầu phao 

dân sinh, các phương tiện tàu thuyền ra vào Đảo Cồn Cỏ; phối hợp với chính 

quyền địa phương giải tỏa các điểm khai thác cát trái phép; đăng, đáy, khai thác, 

nuôi trồng thủy sản vi phạm luồng lạch, chiều cao của đường dây điện qua sông; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, trung tâm sát 

hạch, cấp giấy phép lái xe; nâng cao chất lượng đào tạo cấp GPLX; nâng cao 

trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, sát hạch viên. 

4. Sở Y tế:  

Tiếp tục chỉ đạo các Trung tâm Y tế tăng cường các biện pháp nâng cao 

chất lượng công tác khám sức khỏe đối với lái xe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện; thống kê báo cáo các trường hợp TNGT 

và báo cáo về bệnh nhân bị TNGT xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại các 

Bệnh viện. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

Tiếp tục chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh yêu 

cầu các giáo viên, học sinh tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch 

Covid-19; tuyên truyền, giáo dục các em học sinh luôn đội mũ bảo hiểm khi 

ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy vào các buổi sinh hoạt... gắn trách nhiệm của 

hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm nếu để học sinh vi phạm pháp luật giao 

thông. 

6. Sở Xây dựng 

Tiếp tục phối hợp các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, điều 

chỉnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp 

ứng, kết nối giao thông đô thị; đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các 

công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, 

bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về ATGT. 
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7. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, tăng 

thời lượng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến Luật 

Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và các quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong 

tình hình mới. 

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị: 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các chuyên mục, tuyên truyền các nội dung của 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt. Bố trí thời gian, tăng cường thời lượng phát 

sóng chương trình ATGT hợp lý, thông tin kịp thời đến nhân dân. 

9. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự 

ATGT trong toàn quân đảm bảo tính gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật 

về trật tự ATGT và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-

19. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý, sử 

dụng phương tiện vận tải quân sự; kiểm định an toàn kỹ thuật xe - máy quân sự, 

phương tiện vận tải phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; Tăng cường hoạt động tuần 

tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệnh, điều lệ của 

quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông. 

10. Sở Tài chính 

Tổng hợp dự toán kinh phí bảo đảm trật tự ATGT hàng năm theo nhiệm vụ 

được giao do Ban ATGT tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương, đề xuất, báo 

cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định. Hướng dẫn Công an tỉnh xây 

dựng kế hoạch, kinh phí công tác bảo đảm trật tự ATGT hàng năm, báo cáo Bộ 

Công an xem xét hỗ trợ. 

11. Sở Tư pháp 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh rà soát 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT, 

phát hiện những quy định không còn phù hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp; Phối hợp 

với cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về ATGT, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trong tình hình mới. 

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

trật tự ATGT; đề cao trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ; 

gắn tuyên truyền, vận động, phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm 

trật tự ATGT” với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch kinh doanh lữ hành, kinh 
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doanh vận chuyển khách du lịch bố trí đủ nhân lực, năng lực phục vụ khách du 

lịch và xây dựng phương án vận chuyển khách du lịch phù hợp, linh hoạt, đáp 

ứng nhu cầu đi du lịch của khách du lịch quốc tế và khách du lịch trong nước và 

bảo đảm trật tự ATGT cho du khách trong tình hình mới. 

13. Sở Công Thương 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực 

hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe 

máy điện. Chỉ đạo cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động 

kinh doanh xe máy, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn 

máy. 

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải xây dựng kế 

hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, các nguồn vốn dự 

phòng và hỗ trợ khẩn cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn ưu đãi cho các dự 

án đầu tư phát triển giao thông vận tải, dự án đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ 

thuật công nghệ phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT. 

15. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ban an 

toàn giao thông, các tổ chức chính trị - xã hội: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy vai trò của đoàn viên, 

Hội Nông dân tỉnh..., tiếp tục thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động “Toàn dân 

tham gia bảo đảm trật tự ATGT”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, Cựu 

Chiến binh, Phụ nữ, Nông dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT… Nhân rộng các 

mô hình tự quản có hiệu quả để tiếp tục vận động nhân dân chấp hành pháp luật 

và tham gia phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự ATGT. 

16. UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền nhân dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 và 

các quy định pháp luật về trật tự ATGT; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, 

xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT tại khu vực đông dân cư, cổng các 

trường học... Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng công an chính quy về làm 

công an xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở; 

- Chỉ đạo Công an cấp huyện tăng cường công tác TTKS, ngăn chặn và 

kiềm chế TNGT liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên các đường nội thị, 

nông thôn; 

- Kiểm tra, rà soát xây dựng các gồ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy 

hiểm từ đường phụ ra đường chính. Không để phát sinh lối đi tự mở trái phép 

qua đường sắt. Tổ chức cảnh báo có người gác tại các lối đi tự mở qua đường sắt 

có mật độ phương tiện cao; 
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 

19/02/2019 của Chính phủ và một số nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự 

ATGT giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./. 

 

Nơi nhận:    
- Văn phòng Chính phủ (bc); 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (bc); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;                                                                           

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 

- Báo Quảng Trị; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Tiến 
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