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Kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm
và nhiệm vụ Quý IV năm 2018
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể,
Ban An toàn giao thông (ATGT) các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức tổng
kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, phát
động phong trào thi đua bảo đảm TTATGT năm 2018. Ban hành văn bản chỉ
đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT phù
hợp với điều kiện, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của
Trung ương Đảng, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ,
Ngành liên quan, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban ATGT tỉnh.
- Thường trực Ban ATGT tỉnh đã ban hành 12 kế hoạch, 21 công văn chỉ
đạo về công tác ATGT. (Có phụ lục 1 đi kèm). Tham mưu cho UBND tỉnh ban
hành Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 11/4/2018 về việc 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 đạp điện. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan
thành viên Ban ATGT tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể có liên quan, Ban
ATGT cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo xuyên suốt đến tận cơ sở.
- Công an tỉnh, Sở GTVT đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tăng cường
công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tổ chức giao thông, đảm bảo giao
thông, bảo trì, bảo dưỡng đường bộ; bảo vệ vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ,
đường sắt, đường thủy nội địa; quản lý các hoạt động về kinh doanh vận tải,
phương tiện, đăng ký, đăng kiểm, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm
soát tải trọng phương tiện đường bộ, kiểm tra ATGT đường thủy trước mùa mưa
bão và ATGT đường sắt trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục
vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, kỳ thi tuyển sinh THPT, tốt nghiệp THPT
và tuyển sinh Đại học.
- Chỉ đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục & Đào
tạo thống kê, báo cáo số lượng học sinh chuẩn bị vào học lớp 1, đảm bảo 100%
học sinh vào học lớp 1 năm học 2018 – 2019 được phát mũ bảo hiểm do Công ty
Honda Việt Nam tài trợ thuộc Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em
năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”; chuẩn bị tiếp nhận mũ bảo hiểm cho
04 trường tiểu học do Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á tài trợ; thành lập
đoàn tham dự Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018 cấp toàn
quốc.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT và
các hoạt động bảo đảm ATGT khác
- Ban ATGT tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động Năm An toàn giao
thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, thường xuyên tuyên
truyền lưu động trên các quốc lộ, đường tỉnh, khu đông dân cư, khu công
nghiệp, dọc tuyến đường sắt... Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đoàn thể,
chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật ATGT, đặc biệt tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đối với người tham
gia giao thông…; cấp phát trên 200 mũ bảo hiểm, 100 áo phao, hơn 3.000 tài
liệu tuyên truyền khi tham gia giao thông cho trẻ em, hơn 50.000 tờ rơi tuyên
truyền về ATGT. Phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương các cấp tổ
chức phát động phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước năm
2018”. Phối hợp các cấp, các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động “Tháng
cao điểm ATGT – Tháng 9/2018”.
- Sở GTVT chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh
và Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền, phổ
biến, hướng dẫn, cấp phát hơn 300 quyển cẩm nang phòng, chống tai nạn giao
thông do uống rượu, bia cho lái xe, phụ xe và các quy định về kinh doanh vận tải
hành khách bằng xe ô tô.
- Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các địa phương đẩy
mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT tới các khu dân
cư, trường học và nhân dân; tuyên truyền mạnh về cơ sở với nhiều hình thức,
nội dung phong phú như: Hội nghị, sân khấu hóa, tuyên tuyền trực tiếp; tổ chức
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“Hội nghị ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT” với 7 công ty chuyên
chở công nhân của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái
Nguyên, quán triệt tới lái xe công ty không vi phạm TTATGT; phối hợp với Đài
PT-TH Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên xây dựng nhiều tin, bài, phóng sự, lăng
kính phản ánh tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh.
- Tỉnh Đoàn tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm
2018” với trên 1.500 đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia; duy trì, tổ
chức các đội thanh niên tình nguyên tham gia bảo đảm TTATGT, ký cam kết
cho các đoàn viên thanh niên chấp hành nghiêm Luật Giao thông. Duy trì hoạt
động có hiệu quả 49 cổng trường ATGT tại các trường THPT, Trung tâm GDTX
với trên 1.200 đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên
ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông với trên 50.000 người tham gia.
- Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố, thị xã, các trường học triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật ATGT cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh
các cấp. Duy trì, nhân rộng việc xây dựng mô hình trường học “An toàn giao
thông”. Chỉ đạo các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX tích cực triển khai
Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018, kết quả: Hơn 46.300 học
sinh đăng ký, tham gia dự thi, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, 01
học sinh đạt giải nhất, 01 học sinh đạt giải ba khối THCS cấp toàn quốc. Phối
hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh tiếp nhận và trao tặng trên 28.400 mũ bảo
hiểm cho học sinh lớp 1 do Công ty Honda Việt Nam tài trợ;1.583 mũ bảo hiểm
cho học sinh, thầy cô giáo, cán bộ 04 trường tiểu học do Quỹ Phòng chống
Thương vong Châu Á tài trợ.
- Báo Thái Nguyên xây dựng trên 150 tin, bài, ảnh về lĩnh vực ATGT, Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban ATGT tỉnh xây dựng 36 chuyên
mục ATGT và hơn 500 tin, bài, phóng sự phản ánh về các hoạt động ATGT trên
địa bàn tỉnh; Trung tâm thông tin tỉnh thường xuyên cập nhật, đăng tải kịp thời
các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các tin, bài về lĩnh vực TTATGT.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện
nghiêm các văn bản của Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm
TTATGT, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT tới
sỹ quan, chiến sỹ trong toàn đơn vị.
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- Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức
06 hội nghị, cấp phát 500 tờ áp phích và 6.000 tờ rơi tuyên truyền về ATGT:
tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT tới nhân dân
thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”; phát động hưởng ứng tháng ATGT với gần 300 cán bộ, nhân dân và
học sinh tham gia.
- Các cơ quan đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao
động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức 81 buổi tuyên
truyền pháp luật về công tác bảo đảm TTATGT, các quy định về xử phạt vi
phạm Luật Giao thông cho trên 12.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân; tiếp
tục duy trì các chi hội/câu lạc bộ tự quản về ATGT, mô hình câu lạc bộ “Đội mũ
bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông,“Cựu chiến binh tham gia giữ gìn
TTATGT”, xây dựng chuyên mục “Phụ nữ Thái Nguyên với văn hóa giao
thông”; tổ chức hội thi “Phụ nữ với an toàn giao thông”, phát động cuộc thi
“Tìm hiểu Luật giao thông và kiến thức pháp luật lao động năm 2018” trên
Internet.
- Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổ chức triển khai thực
hiện công tác ATGT tại địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ
biến giáo dục pháp luật ATGT tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và nhân dân.
- Các cơ quan, tổ chức đoàn thể khác chủ động tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật ATGT đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động; tổ chức ký cam kết cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động không vi phạm Luật Giao thông.
3. Công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT
3.1. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát có liên quan…thường
xuyên TTKS xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến TTATGT đường bộ, đường
sắt và đường thủy nội địa; kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm trên 35.800 trường
hợp; thu nộp kho bạc Nhà nước trên 35,2 tỷ đồng; tước Giấy phép lái xe 4.147
trường hợp; tạm giữ 1.527 xe ô tô; 5.528 xe mô tô; 403 phương tiện khác (có
kèm theo chi tiết phụ lục 5 về phân tích số liệu xử lý vi phạm).
3.2. Thanh tra giao thông Sở GTVT đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt các
hành vi phạm về lĩnh vực giao thông đường bộ; kiểm tra 458 trường hợp vi phạm,
lập biên bản vi phạm hành chính 458 trường hợp, xử phạt trên 1,1 tỷ đồng, tước
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quyền sử dụng GPLX 28 trường hợp và quyền sử dụng phù hiệu 13 trường hợp.
Trong đó: Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động kiểm tra phát hiện 51 trường hợp
phương tiện vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính 51 trường hợp, phạt tiền
trên 240 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 07 trường hợp.
3.3. Bộ CHQS tỉnh duy trì thường xuyên công tác kiểm tra xe quân sự
trên địa bàn tỉnh; kiểm tra trên đường bộ và tại đơn vị 659 xe ô tô và mô tô,100%
lái xe, chủ xe chấp hành tốt.
4. Công tác tổ chức giao thông và quản lý vận tải, phương tiện, đào
tạo sát hạch
- Công an tỉnh phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương, đoàn
thanh niên tổ chức hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông và bảo đảm an
ninh trật tự tại các điểm diễn ra lễ hội, tổ chức sự kiện, điểm thi, bến tàu, bến xe.
- Sở GTVT đã chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị quản
lý đường bộ thực hiện công tác bảo đảm giao thông, bảo trì, kịp thời khắc phục
hư hỏng trên các tuyến đường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý hoạt động vận tải và nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp, đổi
GPLX.
- Công tác đào tạo sát hạch cấp GPLX: 9 tháng/2018 cấp mới 32.409

GPLX ô tô và mô tô, trong đó cấp 12.812 GPLX ô tô và 19.597 GPLX mô tô;
tính đến ngày 15/9/2018 tổng số đã cấp là 810.908 GPLX ô tô và mô tô.
- Công tác đăng ký phương tiện: 9 tháng/2018 đăng ký mới 4.034 xe ô tô,
28.009 xe mô tô, 2.510 xe máy điện; tính đến ngày 15/9/2018 tổng số phương
tiện (ô tô, mô tô, xe máy điện) đã đăng ký là 762.578 xe.
II. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG
1. Tai nạn giao thông
- Tại nạn giao thông (TNGT) 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra
110 vụ, làm chết 43 người, bị thương 89 người. So sánh với cùng kỳ năm 2017
giảm 02 vụ (-1,79%), giảm 05 người chết (-10,42%), tăng 06 người bị thương
(+7,23%). (Có phụ lục 2 kèm theo).
Trong đó:
+ Giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.
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+ Tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em (dưới 16 tuổi) xảy ra 11 vụ,
chiếm tỷ lệ (10,00%); làm chết 07 người, chiếm tỷ lệ (16,27%); làm bị thương
07 người, chiếm tỷ lệ (7,86%).
Phân tích tai nạn giao thông (quy định chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo).
2. Nhận xét, đánh giá
2.1. Ưu điểm
- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể,
Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức triển khai thực hiện
công tác bảo đảm trật tự ATGT ngay từ đầu năm. Nhiệm vụ bảo đảm trật tự
ATGT được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, là trách nhiệm của người đứng
đầu của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.
- Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; thống nhất thực hiện
các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
“Ngăn chặn, đẩy lùi TNGT tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020” và nhiệm vụ
được giao trong kế hoạch triển khai thực hiện Năm ATGT 2018.
- Công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm; công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về TTATGT được duy trì thường xuyên; công tác tuần
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được đẩy mạnh; các công tác hỗ trợ khác như: tổ
chức giao thông, phân luồng, bảo trì, bảo dưỡng đường bộ, bảo vệ vỉa hè, hành
lang, quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải, đăng ký, đăng kiểm, đào tạo sát
hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm soát tải trọng phương tiện bảo đảm TTATGT
đều được nâng cao, hoạt động hiệu quả.
- Ý thức của đa số người dân tham gia giao thông được nâng lên.
2.2. Tồn tại, hạn chế
- Tình hình TNGT vẫn diễn biến phức tạp, TNGT đặc biệt nghiêm trọng
còn xảy ra. Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm vẫn xảy ra tại
một số điểm trong thành phố Thái Nguyên.
- Tình trạng xe ô tô dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc, xe mô tô,
xe gắn máy đi vào đường cao tốc chưa được xử lý; đi xe mô tô, xe gắn máy
không đội mũ bảo hiểm, uống rượu, bia điều khiển phương tiện cơ giới, họp chợ
lấn chiếm lòng đường, lấn chiếm vỉa hè, tái lấn chiếm hành lang ATGT ở nhiều
địa phương còn xảy ra. Một số tuyến đường tỉnh, huyện, xã xuống cấp, hệ thống
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sơn kẻ vạch, phân làn, cọc tiêu, biển báo... trên các tuyến đường còn thiếu, bất
cập; không được bổ sung kịp thời.
- Lực lượng thực thi công vụ mỏng nên còn hạn chế trong công tác tuần
tra, kiểm soát; lực lượng công an xã chưa được huy động nhiều nên nhiều tuyến
đường còn bỏ ngỏ. Tình trạng xe chở hàng quá tải trọng vượt trạm cân; chây ỳ,
chống đối, gây khó khăn cho người thi hành công vụ của chủ xe, lái xe còn xảy
ra.
- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo chậm; báo cáo, đánh giá
chưa đề cập hết nội dung yêu cầu.
2.3. Nguyên nhân tai nạn giao thông
- Ý thức chấp hành pháp luật TTATGT của một bộ phận người tham gia
giao thông; trình độ kỹ năng của một bộ phận người lái xe ô tô, mô tô còn thấp;
ý thức đạo đức, nghề nghiệp của một bộ phận lái xe chuyên nghiệp kinh doanh
vận tải kém.
- Một số người tham gia giao thông không tuân thủ các quy định Luật
Giao thông đường bộ như: đi sai làn đường, phần đường; chuyển hướng; không
nhường đường; chạy quá tốc độ... còn xảy ra ở nhiều địa phương (quy định chi
tiết tại phụ lục 4 kèm theo).
- Số phương tiện xe cơ giới đường bộ tăng nhanh, cơ sở hạ tầng giao
thông chủ yếu là giao thông hỗn hợp, tuy đã được cải thiện, xong chưa đáp ứng
kịp sự gia tăng của các loại phương tiện.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018
- Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tiếp thực hiện
quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch triển khai Năm
ATGT 2018 của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh, Kế hoạch triển
khai thực hiện Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên
giai đoạn 2017-2020”, phấn đấu giảm TNGT trên cả 03 tiêu chí.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; ưu tiên tuyên truyền tại cơ sở, các
khu công nghiệp và trường học; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
trên diện rộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xe ô tô chở
quá số người quy định, xe chở hàng quá tải trọng, xe chở hàng vượt trạm cân; lái
xe, chủ xe chây ỳ, chống đối, gây khó khăn cho người thi hành công vụ; người
ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.
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- Rà soát, bổ sung kịp thời hệ thống báo hiệu trên các tuyến đường, đặc
biệt quan tâm đến hệ thống đường đô thị; tổ chức hướng dẫn, phân luồng, điều
tiết giao thông tại các ngã 3, ngã 4 trọng điểm, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn
tai nạn giao thông, tăng cường biện pháp quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng,
hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; ngăn chặn, xử lý
các điểm đấu nối phát sinh trái phép giao nhau với đường sắt,
- Triển khai thi đua, khen thưởng, chuẩn bị tổng kết công tác ATGT năm
2018; tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
năm 2018.
- Khảo sát vị trí, đặt trạm cấp cứu y tế trên các tuyến quốc lộ; nâng cao
năng lực sơ cấp cứu hiện có của Hội Chữ thập đỏ tỉnh để kịp thời cấp cứu người
bị tai nạn giao thông.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Đề nghị UBND thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu
Bến Tượng để giảm ùn tắc giao thông qua cầu Gia Bảy.
- Đề nghị Sở Y tế triển khai đặt trạm cấp cứu y tế trên các tuyến quốc lộ
và hỗ trợ 48 trạm sơ cấp cứu hiện có của Hội Chữ thập đỏ để kịp thời cấp cứu,
giảm tỷ lệ tử vong cho người bị tai nạn giao thông.
- Đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ,
giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè đô thị, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm hành
lang ATGT.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng đầu năm
2018, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2018./.
Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia(b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh(b/c);
- Thường trực Ban ATGT tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh;
- Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VP Ban ATGT tỉnh.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Lê Văn Vịnh
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