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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước tại          

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phong trào 

giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 và giao thông nội đồng giai đoạn 

2011-2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước 

chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phong trào 

giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 và giao thông nội đồng giai đoạn 

2011-2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, 

các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, thành viên Ban 

chỉ đạo Giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố.   

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phong 

trào giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 và giao thông nội đồng giai đoạn 

2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ý kiến phát biểu của các đại biểu 

dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước kết luận như sau: 

I. Về công tác bảo đảm TTATGT: 

Giai đoạn 2016-2020 tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được 

kiềm chế, số vụ tai nạn, số người chết do tai nạn giao thông giảm nhiều so với 

giai đoạn 2011-2015, song vẫn còn nhiều bức xúc, có vụ tai nạn giao thông đặc 

biệt nghiêm trọng làm chết 07 người và bị thương  nhiều người xảy ra vào năm 

2019 tại Trung Nguyên, Yên Lạc. Bên cạnh đó, do điều kiện ngân sách tỉnh còn 

khó khăn nên nhiệm vụ công tác ATGT còn rất nặng nề, nhiều việc cần làm. Song 

chúng ta khẳng định rằng trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh 

đã quán triệt và thực nghiêm túc các Chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ động thực hiện các 

biện pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, do vậy công 

tác bảo đảm TTATGT của tỉnh đã đạt được những kết quả khá tốt như trong báo 

cáo đã nêu, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh khen 

thưởng. 

Tuy nhiên còn những tồn tại như trong báo cáo đã đánh giá cần phải quyết 

liệt chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu giảm vi phạm TTATGT, kéo 

giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban 

ATGT Quốc gia, cụ thể: 

1. Phải xác định công tác bảo đảm TTATGT là một trong những nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm. Vì vậy các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. 

Trước mắt, các cấp, các ngành triển khai quyết liệt các giải pháp được nêu trong 
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Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức đợt 

cao điểm bảo đảm TTATGT gắn với phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 134- KH/TU ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy về 

thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 

04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục 

ùn tắc giao thông” ; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về 

tăng cường đảm bảo TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.. 

2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật 

về TTATGT với các hình thức phong phú; phản ánh, đưa tin kịp thời về  các hoạt 

động đảm bảo TTATGT trong tỉnh, các vi phạm TTATGT và tai nạn giao thông 

để giáo dục người tham gia giao thông. Đài PT&TH tỉnh phối hợp với Thường 

trực Ban ATGT tỉnh và các cơ quan chức năng duy trì và nâng cao hơn nữa thời 

lượng chuyên mục “ống kính an toàn giao thông” hàng tuần phản ánh về tình 

hình TTATGT trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp tình hình TTATGT hàng tuần thông 

báo trên Đài PT&TH tỉnh. 

3. Tăng cường tác quản lý trật tự hành lang ATGT. Chính quyền các địa 

phương cần chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo TTATGT, hành lang ATGT; 

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường rà soát kiểm tra, 

không được để hiện tượng tái lấn chiếm hành lang ATGT, lấn chiếm lòng đường, 

vỉa hè. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ này. 

4. Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch thường 

xuyên mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, xử lý nghiêm 

minh các hành vi vi phạm về TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa; tập trung 

vào các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như: xe máy chở 

quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng, vượt đèn 

đỏ, vi phạm nồng độ cồn, xe ô tô chở quá tải, cơi nới thành thùng trái phép,…. 

5. Chính quyền các địa phương và các sở ngành liên quan tiếp tục thực hiện 

quyết liệt Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh về Giải 

tỏa các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương TTATGT trên địa bàn tỉnh; 

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về giải tỏa hành 

lang ATGT trên tuyến QL2 và tuyến QL2 tránh TP Vĩnh Yên. 

Rà soát để xử lý xóa bỏ các điểm đen giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ 

mất ATGT; Thực hiện các giải pháp để tăng lượng hành khách sử dụng vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt, giảm phương tiện cá nhân, góp phần giảm 

ùn tắc giao thông, giảm chi phí xã hội. 

6. Ban ATGT tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục & ĐT nghiên cứu đưa chương 

trình giáo dục ATGT cấp mầm non và tiểu học bằng giáo trình do Công ty Honda 
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và Uỷ ban ATGT Quốc gia biên soạn vào giảng dạy; đồng thời triển khai mô hình 

sân chơi ATGT bằng hình ảnh trực quan thí điểm trong một số trường mầm non 

và tiểu học. 

II. Về công tác giao thông nông thôn, giao thông nội đồng: 

Thực hiện chủ trương phát triển GTNT, GTNĐ của tỉnh đã góp phần thúc 

đẩy phát triển KT-XH vùng nông thôn nói riêng và tỉnh nói chung từ những năm 

2006-2010 là chủ trương đúng đắn của tỉnh, mà sau này là một bộ phận thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Trung ương. 

Tổng kết phong trào phát triển GTNT giai đoạn 2016-2020, mục tiêu đã 

hoàn thành 100%, đây là kết quả rất đáng ghi nhận nhờ sự chỉ đạo, quan tâm của 

các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh. 

Phong trào GTNĐ giai đoạn 2011-2020 đạt 81% mục tiêu đề ra. Trong điều 

kiện khó khăn về ngân sách tỉnh cũng như nguồn đối ứng của địa phương hạn 

chế, sự đóng góp của nhân dân chưa cao (cho GPMB, đất đai) thì kết quả đạt 

được như trên là rất đáng ghi nhận. 

Công tác xây dựng phát triển GTNT, GTNĐ trong thời gian tới tiếp tục 

được tỉnh chủ trương thực hiện. Hiện nay tỉnh đang tổ chức triển khai thực hiện 

chương trình NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vì vậy các ngành, địa 

phương căn cứ nghiên cứu xây dựng GTNT, GTNĐ trong chương trình NTM của 

tỉnh. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương, đơn vị 

liên quan xây dựng báo cáo tổng kết kết thúc 02 Nghị quyết trên để báo cáo 

HĐND tỉnh. 

Sở Giao thông vận tải – cơ quan thường trực Ban ATGT tỉnh hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành liên quan trong việc thực hiện thông báo kết 

luận này; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban ATGT Quốc gia. 

Trên đây là các nội dung chỉ đạo tổng kết Họi nghị của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước, đề nghị các cấp, các ngành căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng Thông tin-GTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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