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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh  
tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông  

6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 
 

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban 
An toàn giao thông tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật 
tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2019. Dự Hội nghị tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh có các thành 
viên Ban An toàn giao thông tỉnh; tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố có lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các thành viên Ban An toàn giao 
thông các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan; tại phòng họp trực tuyến 
cấp xã có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Sau khi nghe cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo 
đánh giá kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các ý kiến tham gia tại Hội nghị, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã kết luận 
như sau: 
 Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông 
không chỉ là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp 
phần mang đến hạnh phúc cho mọi gia đình. Do vậy trong 6 tháng đầu năm 
2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, tích cực trong lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành. Các cơ quan thành viên 
Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tích cực, 
chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt, kịp thời Kế hoạch Năm an toàn 
giao thông 2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh và các văn bản chỉ đạo của 
UBND tỉnh..., kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông tiếp 
tục được kiềm chế, kéo giảm, tính từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/6/2019, trên 
địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt, làm chết 
26 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 05 vụ (24/29) 
= - 17,2%, giảm 03 người chết (26/29) = - 10,3%, giảm 05 người bị thương 
(11/16) = - 31,3%; trật tự an toàn giao thông được duy trì, không có ùn tắc giao 
thông cục bộ; dịch vụ vận tải cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân 
trong các dịp cao điểm.  

Tuy nhiên bước sang tháng 7 vừa qua tình hình trật tự an toàn giao 
thông lại diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông có chiều 
hướng tăng so với cùng kỳ (tháng 7/2018 chỉ có 3 người chết; tháng 7/2019 
có 5 người chết). Cụ thể số liệu trong 7 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh 
xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 12 người. So với 
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cùng kỳ năm 2018 giảm 03 vụ = - 9,3%, số người chết bằng cùng kỳ 31 người 
= 0%, giảm 09 người bị thương = - 42,9%. Như vậy cho thấy con số tuyệt đối 
nhỏ, mong manh và chưa bền vững, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn 
diễn ra hết sức phức tạp cả về không gian, thời gian, đối tượng, ở mọi nơi, mọi 
lúc; địa bàn, tuyến xảy ra tai nạn giao thông cao là quốc lộ 1A, đường liên 
thôn và đường nội thị. Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ thể tham gia giao 
thông vi phạm các lỗi: Đi không đúng làn đường; không chấp hành hiệu lệnh 
của đèn tín hiệu, rào chắn đường sắt; vượt sai quy định; vi phạm quy định về 
tốc độ, nồng độ cồn...Bên cạnh những nguyên nhân do ý thức của người tham 
gia giao thông thì còn có những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về 
giao thông vận tải và trật tự an toàn giao thông; hiệu lực, hiệu quả của công 
tác chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông ở 
một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu… 

Để thực hiện được mục tiêu kéo giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người 
chết và số người bị thương do tai nạn giao thông từ 5% trở lên trong năm 
2019 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các 
ngành, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh theo chức năng, 
nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 
 1. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện 
thành phố theo chức năng nhiệm vụ tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 2019. Trong đó lưu ý tăng cường 
công tác bảo đảm an toàn giao thông trong tháng an toàn giao thông cho học 
sinh đến trường (tháng 9/2019), các dịp nghỉ Lễ, Tết dương lịch…, đặc biệt là 
mùa mưa lũ, dự báo tình hình để chủ động triển khai các biện pháp phòng, 
chống và khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra để bảo đảm giao thông thông 
suốt và an toàn; thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền đến người dân trong việc 
sử dụng bè mảng để làm phương tiện giao thông, xem xét hỗ trợ áo phao, phao 
cứu sinh cho các bến đò, bè mảng trên địa bàn. 

2. Sở Giao thông vận tải:  

- Giao Sở Giao thông vận tải - Cơ quan thường trực của Ban An toàn giao 
thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho Chủ tịch 
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ nay đến hết năm 2019, thời hạn hoàn thành 
trước ngày 15/8/2019. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các 
nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương tại Thông báo số 273/TB-VPCP 
ngày 02/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 
tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2019. 

- Tiếp tục có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng 
giao thông trọng điểm, đồng thời có kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông và 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa bão 2019.  

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xử lý điểm đen, điểm 
tiềm ẩn tai nạn giao thông đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.  
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải 
theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung công tác quản lý kinh doanh vận 
tải, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, công tác 
kiểm soát tải trọng phương tiện. Trong công tác kiểm soát tải trọng: Sở Giao 
thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra tại các cơ sở đầu 
nguồn hàng như các bền bãi, nhà máy, các mỏ đá, vật liệu xây dựng…; tăng 
cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe cơi nới thành thùng để chở quá tải.  

- Tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát, có biện pháp xử lý theo quy định 
đối với các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc địa phương quản lý, đặc biệt là các đơn 
vị có phương tiện không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Tập trung xử 
lý các trường hợp vi phạm quá tốc độ, luồng, tuyến, lộ trình vận tải, vi phạm thời 
gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - 
Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên 
hợp phần tăng cường QL 1 thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

3. Công an tỉnh:  
- Tiếp tục tăng cường thực hiện kế hoạch xử lý người tham gia giao thông 

vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích trên tất cả các tuyến đường. Khẩn trương thực 
hiện mua que thử để kiểm tra phát hiện người sử dụng ma túy khi tham gia giao 
thông để hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm 
soát, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển 
phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, ngăn chặn kịp thời, giảm 
thiểu các vụ tai nạn giao thông. 

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý 
vi phạm, đồng thời tăng cường các lực lượng Cảnh sát khác để phối hợp với 
Cảnh sát giao thông tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là 
nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Mở các cao điểm bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông vào các thời gian phức tạp về an toàn giao thông (dịp nghỉ hè, 
mùa mưa bão, cao điểm 2/9 và tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường 
(tháng 9/2019), Tết dương lịch…). Trong đó tập trung vào các địa bàn, tuyến 
đường trọng điểm (trên các tuyến Quốc lộ, đặc biệt là Quốc lộ 1A); loại phương 
tiện thường xuyên vi phạm, đối tượng gây tai nạn cao (xe mô tô); độ tuổi người 
gây tai nạn giao thông cao (từ 27 - 55 tuổi); khung giờ cao điểm...để tăng cường 
công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi 
vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

- Trong quá trình tuần tra kiểm soát, phát hiện, kiến nghị với ngành giao 
thông vận tải và chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục các yếu tố bất 
hợp lý trong tổ chức giao thông, xây dựng, bổ sung các phương án phân luồng 
giao thông từ xa tại các địa bàn trọng điểm. 

- Khẩn trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát, 
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường thực hiện ứng dụng công 
nghệ thông tin trong tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:  
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- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo 
dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp đầu năm học mới 2019-
2020; lập và triển khai thực hiện Kế hoạch tháng cao điểm an toàn giao thông 
cho học sinh đến trường, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Công ty 
Honda Việt Nam triển khai kế hoạch tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm 
học 2019-2020. 

- Có giải pháp mạnh, quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn tình trạng học sinh 
đi xe máy đến trường, yêu cầu phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường về 
việc không cho học sinh sử dụng xe máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định, 
chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn giao thông. 

- Phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông khu vực cổng trường học, quản lý các điểm gửi xe ngoài cổng 
trường không được trông giữ xe máy của học sinh. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra xe 
quân sự, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm hoạt động của lực lượng kiểm tra xe 
quân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, 
kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.  

6. Sở Y tế: Tiếp tục phối hợp tốt với Sở Giao thông vận tải tổ chức thực 
hiện nghiêm công tác khám sức khoẻ định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải 
trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma tuý đối với toàn bộ lái xe được khám sức khoẻ. 
Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân 
vi phạm quy định trong công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái 
xe và người học lái xe. 

7. Các ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao 
thông tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến tận cơ 
sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố. Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây 
dựng văn hoá giao thông theo tổ chức gắn với vai trò nêu gương của người đứng 
đầu; tập trung xây dựng văn hoá giao thông an toàn trong đơn vị kinh doanh vận 
tải, doanh nghiệp. Tăng thời lượng, tần suất, xắp xếp thời gian phát sóng hợp lý 
chuyên mục an toàn giao thông. 

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 
- Thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tỉnh tại các văn bản 

số 459/UBND-KTN ngày 22/5/2019 về việc tăng cường các biện pháp ngăn 
chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia; số 508 /UBND-KTN ngày 03/6/2019 
về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Triển 
khai có hiệu quả Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về 
tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai 
đoạn 2019 - 2021 về thực hiện Nghị quyết số 12 của Chính phủ; Kế hoạch số 
90/KH-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 45-
KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-
CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác bảo đảm TTATGT; tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác bảo 
đảm TTTAGT 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ Quý III và 6 tháng cuối 
năm 2019. 
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- UBND huyện, thành phố có đường sắt chạy qua chỉ đạo cương quyết 
không để phát sinh thêm lối đi tự mở; chủ động lên kế hoạch và lộ trình cụ thể 
để xóa bỏ các lối đi tự mở; quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất trong phạm vi đất 
dành cho đường sắt; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân tự ý mở lối đi, 
lấn chiếm hành lang hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn 
giao thông đường sắt 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, khẩn trương tổ chức thực hiện công 
tác giải phóng mặt bằng các công trình xử lý điểm đen trên địa bàn để kịp thời 
đáp ứng mục tiêu cấp bách về cải tạo điểm đen, đảm bảo an toàn giao thông. 

9. Yêu cầu Công ty Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thực hiện 
nghiêm túc công tác quản lý bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên trên QL 1 (Km 
1+800 - Km106+500) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo quy định để 
góp phần đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể như: Đắp phụ, bạt lề đường; phát 
quang cây cỏ đảm bảo tầm nhìn; vét rãnh; sơn biển báo, cọc tiêu, hộ lan; sơn dặm 
vạch kẻ đường; thay thế, vệ sinh mắt phản quang…Thời gian thực hiện xong trước 
ngày 15/8/2019. 

10. Về một số kiến nghị của các huyện, thành phố: Giao Sở giao thông 
vận tải tổng hợp, trả lời; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết đối với 
các nội dung vượt thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy;  
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh;  
- UBND và Ban ATGT các huyện, thành phố; 
- Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CM, TT THCB;                                  
- Lưu VT, KTN (VAT).                                                                     

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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