
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÖC 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng  7  năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chiến lƣợc quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đƣờng bộ 

giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

 

Thực hiện Quyết định số 2060/QĐ-TTg, ngày 12/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; 

Căn cứ Công văn số 30/CV-UBAGTQG, ngày 26/01/2021 của Ủy ban 

An toàn giao thông Quốc gia về xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc 

gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược 

quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030      

và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với các nội dung chủ  

yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong 

Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 

2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; 

 2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ 

đạo thực hiện đồng bộ 05 trụ cột về an toàn giao thông đường bộ (gồm: Quản lý 

nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; kết cấu hạ tầng giao thông; phương tiện 

giao thông; người tham gia giao thông; cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế sau tai 

nạn giao thông) theo hướng tiếp cận hệ thống an toàn giao thông hiện đại,     

bảo đảm hoạt động giao thông đường bộ an toàn, thông suốt, thuận tiện,       

hiệu quả, thân thiện môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. 

3. Ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là những thành tựu 

của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới căn bản, toàn diện công 

tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo định hướng phát triển 

kinh tế số, xã hội số của đất nước. 

4. Bảo đảm đủ nguồn lực cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ; trong đó tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và 

kinh phí phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ về bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

 5. Nội dung thực hiện đảm bảo tính khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn 

nhau, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giao thông 

vận tải và các ngành liên quan của tỉnh Vĩnh Phúc. 
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 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Giai đoạn 2021 - 2025 

a) Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông: 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; 

hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả và tinh thần trách nhiệm của lực 

lượng thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng và hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu về an toàn giao thông theo công nghệ hiện đại; trang bị 

phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, xử 

lý vi phạm; 

- Hàng năm giảm 5 - 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao 

thông đường bộ một cách bền vững và không để xảy ra ùn tắc giao thông; 

- Xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao 

thông, trước hết là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông;phát triển 

văn hóa giao thông trong cộng đồng; 100% các bậc học phải được giáo dục pháp 

luật về trật tự, an toàn giao thông; 100% người tham gia giao thông được phổ 

biến kiến thức, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. 

b) Kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông: 

- Tập trung cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông hiện có, đầu tư xây 

dựng mới những công trình trọng điểm, các công trình có yêu cầu cấp thiết 

nhằm nâng cao năng lực vận tải, giảm thiểu tai nạn giao thông trên hệ thống giao 

thông đường bộ, đảm bảo phù hợp với điều kiện của tỉnh và thực hiện đồng bộ 

theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 3779/QĐ-CT, ngày 

16/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển 

giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

Quyết định số 707/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3073/QĐ-

UBND, ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030;Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 03/5/2019 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 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 trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường 

sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 12/NQ-

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

thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; thực hiện đầu tư kết cấu 

hạ tầng giao thông theo các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt: Quy hoạch 

vùng tỉnh Vĩnh Phúc, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, Quy hoạch 

xây dựng vùng phía Bắc, phía Nam, phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, các quy hoạch 

phân khu đô thị Vĩnh Phúc, các quy hoạch chung đô thị loại V của các huyện; 
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- Xóa bỏ kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ 

thống đường bộ; bảo đảm 100% các tuyến đường bộ xây dựng mới, nâng cấp cải 

tạo được thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông theo quy định; lập lại trật tự 

hành lang an toàn đường bộ và chống tái lấn chiếm trên đất hành lang an toàn 

đường bộ; đảm bảo các công trình xây dựng lớn khi kết nối trực tiếp ra đường 

đô thị, quốc lộ và tỉnh lộ không gây gia tăng ùn tắc, tai nạn giao thông; 

- Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các Trạm dừng nghỉ đường bộ để 

phục vụ nhu cầu thiết yếu của lái xe, hành khách, phương tiện dọc các tuyến 

quốc lộ và tỉnh lộ, đảm bảo người lái xe không quá 04 giờ được dừng nghỉ theo 

quy định; 

- Xây dựng, phân làn đường dành riêng cho mô tô, xe gắn máy, xe đạp 

trên các tuyến đường bộ khi có đủ điều kiện; 

- 100% hệ thống đường tỉnh, 95 - 100% hệ thống đường huyện được xây 

dựng và lắp đặt đầy đủ các công trình, trang thiết bị bảo đảm an toàn giao thông; 

từng bước phát triển hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người 

cao tuổi và trẻ em; 

- Không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, 

các đầu mối giao thông chính, tại các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên; không để 

xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; 

- 100% khu vực cổng trường học nằm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các 

đường trục chính đô thị được tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống ùn 

tắc giao thông. 

c) Phương tiện tham gia giao thông đường bộ: 

- Loại bỏ 100% xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế ba, bốn bánh 

không được tham gia giao thông; triển khai kiểm soát phát thải khí thải định kỳ 

đối với xe mô tô, xe gắn máy có động cơ xăng tham gia giao thông theo lộ trình; 

- 100% chủ xe ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa 

mục đích cho các dịch vụ giao thông đường bộ và nộp phạt vi phạm. 

d) Người tham gia giao thông: 

- 100% người tham gia giao thông được giáo dục, phổ biến kiến thức, 

pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an 

toàn; 

- Hệ thống đào tạo, sát hạch và cấp Giấy phép lái xe đạt tiêu chuẩn theo 

quy định. 

đ) Cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông: 

- 100% các tuyến quốc lộ, 50% các tuyến đường tỉnh được bố trí đầy đủ 

các Trạm cấp cứu, đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân tai nạn giao thông trong 

thời gian nhanh nhất kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu cấp cứu; 

- Củng cố và hoàn thiện các Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố trên địa 

bàn tỉnh đảm bảo năng lực cấp cứu, tiếp cận nạn nhân tai nạn giao thông trong 

thời gian nhanh nhất kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu cấp cứu. 
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2. Giai đoạn 2026-2030 

- Giai đoạn 2026 - 2030, hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ 

cả 03 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương; 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về an toàn giao thông, hoạt 

động hiệu quả, ổn định, bền vững từ tỉnh đến huyện, thành phố; nâng cao năng 

lực, hiệu lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông; 

- Tiếp tục đầu tư nguồn lực để trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phục 

vụ công tác tuần tra, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm; kiểm soát tải trọng xe 

vận tải hàng hóa trên các tuyến đường bộ; 

- 100% hệ thống đường tỉnh, 95 - 100% hệ thống đường huyện được xây 

dựng và lắp đặt đầy đủ các công trình, trang thiết bị bảo đảm an toàn giao thông; 

hoàn thiện hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi và 

trẻ em; 

 - Hình thành văn hóa giao thông an toàn và ý thức tự giác chấp hành pháp 

luật của người tham gia giao thông; người dân hình thành thói quen tham gia 

giao thông bằng dịch vụ vận tải công cộng, đi bộ và đi xe đạp; 

 - Vận tải hành khách công cộng phát triển với hạ tầng kết nối và chất 

lượng dịch vụ vận tải hành khách được nâng cao; 

 - Hệ thống đường bộ từ cấp trung ương đến địa phương được xây dựng 

đồng bộ và được lắp đặt đầy đủ các công trình, trang thiết bị an toàn giao thông, 

đáp ứng tiêu chí về tuyến đường thân thiện cho mọi đối tượng tham gia giao 

thông; tất cả các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên hệ 

thống đường bộ được xóa bỏ kịp thời; 

 - Các trạm cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông đáp ứng 

được yêu cầu cấp cứu và giảm thời gian tiếp cận nạn nhân. 

 3. Tầm nhìn đến 2045 

 - Giai đoạn 2031 - 2045, hàng năm kéo giảm tại nạn giao thông đường bộ 

ở cả 03 tiêu chí, hướng đến mục tiêu không có người chết do tai nạn giao thông 

đường bộ; 

 - Hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về an toàn giao thông; vận tải 

hành khách công cộng phát triển, đa số người dân tham gia giao thông bằng các 

dịch vụ vận tải công cộng; 

 - Hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh được xây dựng hiện đại; hoàn thành 

việc triển khai áp dụng những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư vào quản lý, tổ chức, điều hành, giám sát giao thông bảo đảm an toàn, 

hiệu quả; 

 - Hệ thống cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu y tế tai nạn giao thông hiện đại, có 

khả năng đáp ứng tối đa yêu cầu cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông. 

III. NHIỆM VỤ 

Chủ động ứng dụng và phát triển các thành tựu của cuộc Cách mạng công 
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nghiệp lần thứ tư để thực hiện đồng bộ các trụ cột về an toàn giao thông đường 

bộ, gồm: 

 1. Kiện toàn nâng cao năng lực của Ban An toàn giao thông từ tỉnh đến cơ 

sở và các cơ quan, tổ chức có liên quan để quản lý và thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp về an toàn giao thông. 

 2. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hiện đại, an 

toàn, thông suốt, thân thiện;tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ 

thống kết nối các tuyến đường bộ cao tốc, quốc lộ, các tuyến đường trọng yếu, 

nhằm đạt điều kiện an toàn cao cho tất cả các đối tượng tham gia giao thông. 

3. Tập trung tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao 

thông an toàn kết hợp với công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia 

giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong toàn dân;tiếp tục ứng dụng khoa 

học công nghệ để hoàn thiện, phát triển hệ thống đào tạo, sát hạch, cấp Giấy 

phép lái xe đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

4. Xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông 

trong phạm vi toàn tỉnh; kết hợp phát triển mạng lưới thông tin liên lạc hiện đại 

nhằm ứng phó kịp thời tai nạn giao thông. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban An toàn giao thông tỉnh 

a) Giúp Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi và tổng hợp 

đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ban, ngành có 

liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của Ban An toàn 

giao thông từ tỉnh đến cơ sở cho phù hợp với tình hình mới; 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, 

ngành, có liên quan để triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền, giáo dục 

an toàn giao thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các mạng 

xã hội, các ứng dụng trên các thiết bị thông minh, các ứng dụng trò chơi; tổ chức 

vận động xây dựng văn hóa giao thông trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên phạm vi toàn tỉnh; 

d) Tham mưu cho Chủ tịch tỉnh triển khai áp dụng ứng dụng những thành 

tựu khoa học công nghệ mới để xây dựng, kết nối và hoàn thiện hệ thống cơ sở 

dữ liệu quốc gia về trật tự an toàn giao thông; chủ trì xây dựng hệ thống báo cáo 

và phân tích tình hình trật tự, an toàn giao thông cấp tỉnh; 

đ) Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất việc phân bổ kinh phí và xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

2. Sở Giao thông vận tải 

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố thường xuyên rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung 

các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao 
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thông đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; 

hoàn thiện cơ chế chính sách tái cơ cấu thị trường vận tải; khuyến khích phát 

triển vận tải khách công cộng trên các hành lang vận tải chính và trong các đô 

thị (tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các Quy hoạch, Đề án, 

Kế hoạch); thực hiện theo lộ trình hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, 

đặc biệt tại các đô thị; các chính sách khuyến khích sự tham gia của khu vực tư 

nhân vào lĩnh vực an toàn giao thông, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức khoa học 

công nghệ để nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới áp dụng vào lĩnh vực 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư trung tâm phân tích 

cơ sở dữ liệu an toàn giao thông; hệ thống cơ sở dữ liệu thiết bị giám sát hành 

trình và camera giám sát trên các xe ô tô kinh doanh vận tải, đảm bảo kết nối, sử 

dụng chung cho các cơ quan chức năng về thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý 

vi phạm; 

c) Nghiên cứu, xem xét triển khai cập nhật dữ liệu tai nạn giao thông trên 

nền bản đồ số giao thông để phục vụ công tác quản lý, phát hiện và xử lý kịp 

thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơtai nạn giao thông đường bộ; thực hiện 

thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông theo quy định đối với hệ thống đường bộ 

do tỉnh quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên rà 

soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ; 

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố thực hiện các nội dung sau: 

- Tập trung xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống các tuyến đường địa 

phương quản lý theo quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm đạt điều kiện an 

toàn cho tất cả các đối tượng tham gia giao thông; ưu tiên xây dựng các tuyến 

liên kết vùng, tuyến tránh đô thị, các điểm kết nối giao thông vận tải; đẩy mạnh 

xây dựng các nút giao khác mức và các nút giao vòng xuyến; 

- Nghiên cứu xây dựng hệ thông giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, 

người cao tuổi tại các đô thị, các công trình bảo đảm an toàn giao thông cho các 

đối tượng tham gia giao thông; 

- Triển khai nghiên cứu, thiết kế làn đường dành riêng cho xe mô tô, xe 

gắn máy, xe đạp khi đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các tuyến đường bộ; 

ưu tiên các tuyến quốc lộ đi qua khu đô thị, khu đông dân cư; 

- Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông;chủ 

trì, phối hợp với Công an tỉnh khai thác cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành 

chính, kết nối và chia sẻ với hệ thống dữ liệu đăng ký phương tiện, đăng kiểm 

phương tiện, giấy phép lái xe; 

- Triển khai theo lộ trình thực hiện kiểm soát phát thải, khí thải xe mô tô, 

xe gắn máy có động cơ xăng tham gia giao thông; ứng dụng công nghệ hiện đại 

trong quản lý, giám sát thực hiện kiểm định phương tiện; 

- Kiên quyết loại bỏ xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế ba, bốn 

bánh thuộc diện không được tham gia giao thông; gắn trách nhiệm của người 

đứng đầu chính quyền địa phương trong việc thực hiện; 
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- Triển khai ứng dụng toàn diện các hệ thống giám sát hành trình phương 

tiện; hệ thống cảnh báo lái xe buồn ngủ; hệ thống camera giám sát hình ảnh trên 

phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; hệ thống quản lý an toàn, điều 

hành của bến xe, điều hành xe của các doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô; sử 

dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa mục đích cho các dịch vụ giao 

thông đường bộ và nộp phạt vi phạm; 

- Tăng cường quản lý hoạt động đưa đón học sinh, công nhân bằng xe 

buýt, xe hợp đồng; 

- Triển khai kịp thời các quy định điều chỉnh phân hạng Giấy phép lái xe 

cơ giới đường bộ phù hợp với Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ và 

đặc thù phương tiện tại Việt Nam; đào tạo, cấp Giấy phép lái xe cho người điều 

khiển xe máy có dung tích xy lanh dưới 50cm
3
 hoặc xe máy điện có công suất 

động cơ dưới 4kW; 

- Triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý đào tạo, 

sát hạch, cấp giấy phép lái xe; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ cho đội ngũ giáo viên tại các cơ sở đào tạo 

lái xe; bảo đảm khả năng tiếp cận, ứng dụng thành công các thành tựu của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

- Nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông xung quanh 

khu vực trường học, trên các tuyến đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà 

cho học sinh; 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về quy hoạch và xây dựng 

trên hành lang an toàn giao thông đường bộ; 

- Ứng dụng công nghệ để giám sát, xử lý tình trạng sử dụng trái phép 

lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện làm ảnh hưởng 

đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

- Tiếp tục hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác thanh 

tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng thanh tra giao thông 

trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; triển khai các giải 

pháp công nghệ để giám sát hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ khi tuần tra, thanh 

tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Thanh tra giao thông thường xuyên 

tuyên truyền cho các lái xe trong đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt 

là các lái xe tải và xe khách liên tỉnh; tập huấn kiến thức pháp luật giao thông, 

kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe; gắn trách nhiệm của người đứng 

đầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong việc thực hiện nhiệm vụ 

này. 

3. Công an tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, đề xuất 

cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt 

động giám sát, tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông cho phù hợp với 

tình hình mới; 
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b) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và UBND các 

huyện, thành phố ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc thống kê, xây dựng cơ 

sở dữ liệu xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, cơ sở dữ liệu tai nạn giao 

thông tại hiện trường, số liệu tai nạn giao thông bảo đảm chính xác, thống nhất 

và kịp thời; 

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động xây dựng kế hoạch 

phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, triển khai thực hiện các chuyên đề 

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng xe, vận tải 

hành khách bằng ô tô…; 

d) Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, phẩm chất, 

năng lực công tác của lực lượng thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; 

phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao 

thông, kỹ năng lái xe an toàn đến nhân dân và người tham gia giao thông trên 

địa bàn; 

đ) Ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác chỉ huy điều khiển giao 

thông, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; trong đó, tập trung đầu tư xây dựng 

hệ thống camera ứng dụng công nghệ tự động để nhận diện, phát hiện lỗi vi 

phạm trên hệ thống đường bộ cao tốc, tại khu vực đô thị và trên các tuyến quốc 

lộ, đường tỉnh trọng điểm; 

e) Thường xuyên, liên tục thực hiện chiến dịch tuần tra, kiểm soát, xử 

lýphạm nồng độ cồn, sử dụng ma tuý, đặc biệt tập trung vào đối tượng là lái xe 

chuyên nghiệp như: lái xe tải, xe container, xe khách tuyến cố định liên tỉnh; các 

hành vi tổ chức đua xe mô tô, ô tô trái phép; 

g) Tiếp tục hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác thanh 

tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng thực thi pháp luật trong 

lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

h) Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về quy hoạch và xây dựng 

trên hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

4. Sở Y tế 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, nghiên cứu thành lập 

mới các trạm cấp cứu y tế hoặc nâng cao năng lực các cơ sở y tế hiện có, đảm 

bảo khả năng cấp cứu tai nạn giao thông theo quy định, ứng trực 24/24h tại các 

Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố, đồng thời xây dựng mạng lưới thông tin 

hiện đại, đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân tai nạn giao thông trong thời gian 

không quá 30 phút kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu cấp cứu; 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Hội Chữ thập đỏ và UBND 

các huyện, thành phố đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong việc 

xây dựng hệ thống cấp cứu y tế trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời phát triển mô 

hình đội, nhóm sơ cứu tai nạn giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; 

c) Chủ trì thống kê số liệu về số người chết, số người bị thương do tai nạn 

giao thông được cứu chữa tại các cơ sở y tế; phối hợp với Công an tỉnh xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ; 
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d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ 

cấp cứu ban đầu cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, lái xe, 

nhân viên Hội Chữ thập đỏ, các tình nguyện viên và người dân sống dọc các 

tuyến đường. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Tiếp tục triển khai đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn 

vàotrong chương trình chính khóa và trong các hoạt động trải nghiệm, hoạt động 

ngoài giờ lên lớp cho học sinh, sinh viên; đưa nội dung chấp hành pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá đạo đức cuối năm của học 

sinh, sinh viên; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong 

công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; 

b) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và chính quyền địa 

phương trong việc nâng cao an toàn giao thông khu vực cổng trường và các 

đoạn đường dẫn tới khu vực trường học. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Thực hiện triển khai Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về an toàn giao thông trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; 

b) Đôn đốc, định hướng các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông của 

tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở: 

- Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về an toàn giao thông và 

văn hóa giao thông, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến về kỹ năng phòng 

tránh tai nạn, kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn, hậu 

quả của tai nạn giao thông đường bộ do chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng ma 

túy, chất có cồn, sử dụng điện thoại, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không 

thắt dây an toàn, không sử dụng ghế ngồi cho trẻ em trong ô tô, đặc biệt các kiến 

thức và kỹ năng lái xe an toàn trên đường cao tốc;tăng cường thời lượng tuyên 

truyền, hướng dẫn an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở: xây dựng các chương trình 

phát thanh phù hợp với đặc điểm vùng miền, tôn giáo, bằng ngôn ngữ của nhiều 

dân tộc để truyền thông tại cơ sở, phát trên hệ thống loa truyền thanh của cơ sở 

kèm theo chuyên mục hỏi, đáp về an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện “Năm 

an toàn giao thông”, “Tháng cao điểm an toàn giao thông” và tuyên truyền vào 

dịp Tết, lễ, hội theo chuyên đề cụ thể tại các địa phương. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép tuyên 

truyền phổ biến các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông tới toàn thể nhân dân 

thông qua các hình thức: Cổ động trực quan (khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tài liệu, 

tờ rơi, tờ gấp); qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm, 

tuyên truyền lưu động, thư viện và các hình thức hoạt động văn hóa, thể thao tại 

các thiết chế văn hóa cơ sở; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-1317-qd-ttg-2020-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong-tren-phuong-tien-thong-tin-dai-chung-451599.aspx
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b) Bổ sung các tiêu chí chấp hành quy định về bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông vào việc đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa. 

8. Sở Xây dựng 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố quản lý công tác quy hoạch và xây dựng đô thị, bảo đảm các kết nối giao 

thông, công trình an toàn giao thông tiếp cận cho người khuyết tật và an toàncho 

đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương; bảo đảm các công trình xây 

dựng lớn khi kết nối trực tiếp ra đường đô thị, quốc lộ và tỉnh lộ không gây gia 

tăng ùn tắc, tai nạn giao thông; 

 b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành 

phố kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về quy hoạch và xây dựng trên hành lang 

an toàn giao thông đường bộ. 

 9. Sở Tƣ pháp 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trật tự, an toàn giao thông; 

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tuyên 

truyền, phổ biến văn bản pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với 

các đối tượng có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp. 

10. Sở Tài chính 

 Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất với UBND 

tỉnh phân bổ kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 

liên quan. 

 11. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

 a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, bảo đảm các mục tiêu về an 

toàn giao thông trong các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có 

tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải 

theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy định pháp luật khác có liên quan; 

 b) Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham 

mưu cho UBND tỉnh đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống các tuyến 

đường địa phương trọng yếu theo quy hoạch đã được phê duyệt; tham mưu rà 

soát sửa đổi các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư từ 

mọi thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức đầu tư trong và ngoài nước, bảo 

đảm đủ nguồn kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để thực 

hiện các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch này; 

 c) Bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển để triển khai thực hiện 

các chương trình, dự án đầu tư công liên quan đến an toàn giao thông và các dự 

án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông do các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị chủ 

trì theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; 

d) Cân đối nguồn vốn đầu tư của tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư công 
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lĩnh vực giao thông nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần 

bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

 12. Sở Công Thƣơng 

 a) Phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, 

kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông mũ bảo hiểm cho người đi mô 

tô, xe gắn máy không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường; 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và địa phương 

có liên quan lập quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích đáp ứng đủ nhu cầu điểm kinh doanh, mua bán của nhân dân, tích 

hợp vào quy hoạch của tỉnh theo Luật Quy hoạch và tổ chức thực hiện sau khi 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các 

vănbản về đầu tư xây dựng các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, giải tỏa các 

chợ cóc, chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; 

c) Đến năm 2030 thực hiện yêu cầu các nhà sản xuất, lắp ráp mô tô, xe 

gắn máy, xe đạp điện áp dụng công nghệ hiện đại và ứng dụng các tiêu chuẩn về 

phương tiện an toàn khi sản xuất, lắp ráp phương tiện trên địa bàn tỉnh theo chỉ 

đạo của Trung ương. 

13. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh triển khai thực hiện 

áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu 

giao thông vận tải, hệ thống giao thông thông minh; hệ thống giám sát, xử phạtvi 

phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ 

quản lý, điều hành cho tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải; 

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, đặc biệt liên quan đến việc ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường 

bộ. 

14. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào 

tạo lái xe nâng cao chất lượng đào tạo lái xe các hạng, kiểm soát chặt chẽ đầu ra 

của các học viên;tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ công tác đào tạo; công tác tổ chức đào tạo, thi chứng chỉ và thi 

sát hạch lái xe ô tô các hạng trên địa bàn tỉnh; 

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc tuyên 

truyền, hướng dẫn sử dụng phương tiện, vận động, kêu gọi tài trợ phương tiện 

đạt chuẩn cho người khuyết tật đảm bảo an toàn và đúng quy định; tuyên truyền, 

vận động, hướng dẫn người khuyết tật không sử dụng phương tiện tự chế không 

đảm bảo quy định. 

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

a) Chủ trì thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, 

an toàn giao thông đến quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao 

động trong quân đội; 
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b) Chủ trì thực hiện quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; đào tạo, 

sát hạch lái xe quân sự; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy 

quân sự; 

c) Chủ trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì 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. 

16. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể tỉnh 

a) Quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên gương 

mẫu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; 

b) Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể, tổ chức 

chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo;tiếp tục đưa việc chấp hành pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng của tổ chức đoàn 

thể, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên; 

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. 

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với 

điều kiện của địa phương; 

b) Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa cầu, 

đường bộ thuộc địa phương quản lý và các tuyến giao thông nông thôn; 

c) Triển khai việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và chống tái 

lấn hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn; hạn chế đấu nối và đẩy 

mạnh việc xóa bỏ các điểm đấu nối trái phép; 

d) Chủ trì thực hiện nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao 

thông xung quanh khu vực trường học, trên các tuyến đường từ nhà đến trường 

và từ trường về nhà cho học sinh; có phương án tổ chức giao thông, bố trí lực 

lượng phân luồng, tránh ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường học trên địa 

bàn; 

đ) Chủ trì thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đối với hệ thống đường 

bộ do địa phương quản lý; 

e) Chủ trì khảo sát, đánh giá nguyên nhân và giải pháp xử lý đối với các 

điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với hệ thống đường bộ do địa 

phương quản lý; kiến nghị kịp thời các cơ quan chức năng xử lý đối với các 

điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ do tỉnh quản lý; 

g) Chủ trì thực hiện về thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 

phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm nếu để 

tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý tăng cao. 

18. Lộ trình thực hiện 

(Tại Phụ lục kèm theo) 
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của ngành, 

đơn vị, địa phương. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, Ban An toàn giao 

thông tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan thường 

xuyên rà soát, cập nhật các nội dung phát sinh để tổ chức thực hiện có hiệu quả; 

kịp thời đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn./. 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban ATGT Quốc gia (B/c); 

- Bộ Giao thông vận tải (B/c); 

- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Cổng Thông tin - GTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khƣớc 
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Phụ lục 

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND, ngày       /7/2021 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) 

TT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

I 
HOÀN THIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ 

QUẢN LÝ  

1.  

Xây dựng các văn bản thực thi pháp 

luật về TTATGT, công tác quy hoạch, 

xây dựng hạ tầng giao thông, quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý 

phương tiện vận tải, công tác đào tạo và 

sát hạch lái xe, công tác tuần tra, kiểm 

soát, xử lý vi phạm. 

Ban 

ATGT, 

Công an 

tỉnh, Sở 

GTVT và 

các cấp, 

ngành liên 

quan  

Các Sở và 

UBND cấp 

huyện, thành 

phố 

2021-2045 

2.  

Tham mưu, xây dựng cơ chế mua sắm 

xe ô tô chuyên dùng và các trang thiết 

bị phục vụ công tác tuyên truyền, tuần 

tra, kiểm soát xử lý vi phạm cho lực 

lượng CSGT, TTGT và Văn phòng  

Ban ATGT tỉnh. 

Công an 

tỉnh 

Ban An toàn 

giao thông 

tỉnh, Sở 

GTVT 

2021-2025 

3.  

Tham mưu, xây dựng cơ chế hỗ trợ cho 

các tổ chức, cá nhân phối hợp, tham gia 

các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý 

vi phạm, tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức pháp luật về TTATGT 

Công an 

tỉnh 

Ban An toàn 

giao thông 

tỉnh, Sở 

GTVT 

2021-2025 

4.  

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật về TTATGT 

xuyên suốt từ cấp tỉnh xuống cấp 

huyện.  

Sở Tư 

pháp 

Ban ATGT 

tỉnh, Ban 

ATGT các 

huyện, thành 

phố 

2021-2025 

5.  

Bổ sung biên chế cho Văn phòng Ban 

ATGT tỉnh (tối thiểu có từ 4 đến 5 cán 

bộ chuyên trách) 

Sở Nội vụ 
Ban ATGT 

tỉnh 
2021 - 2025 

II KẾT CẤU HẠ TẦNG  

6.  

Tổ chức lắp đặt hệ thống ATGT tại các 

điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao 

thông. Hàng năm kiểm tra, rà soát, cải 

tạo các điểm đen và các điểm nguy cơ 

tiềm ẩn mất an toàn giao thông. 

Sở GTVT, 

Ban ATGT 

tỉnh  

Công an 

tỉnh, UBND 

các huyện, 

thành phố 

Hàng năm 

 

7.  

Đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến 

đường tỉnh và đường địa phương, đáp 

ứng nhu cầu gia tăng của phương tiện. 

UBND 

tỉnh 

Các Sở, 

UBND các 

huyện, TP 

2021-2025 
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TT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

8.  

Hoàn thiện , lắp đặt đầy đủ các công 

trình bảo đảm an toàn giao thông , gồm: 

Đường cứu nạn trên QL .2B, cảnh báo 

tự động, gác chắn tại giao cắt giữa 

đường bộ và đường sắt 

Sở GTVT, 

Ban ATGT 

tỉnh  

Các Sở, 

UBND các 

huyện, TP 2021-2025 

9.  

Xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận 

cho người khuyết tật, người cao tuổi và 

trẻ em; 

Sở GTVT, 

Ban ATGT 

tỉnh  

Các Sở, 

UBND 

huyện, TP 

2021-2030 

10.  
Hoàn thành xây dựng Bến xe Vĩnh 

Yên, Bến xe Phúc Yên; 
Sở GTVT 

Các Sở, 

UBND TP. 

Vĩnh Yên, 

Phúc Yên 

2021-2025 

11.  

Nghiên cứu, quy hoạch, xây dựng các 

kho lưu giữ phương tiện vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ để bảo đảm việc 

thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính 

Công an 

tỉnh 

UBND các 

huyện, thành 

phố và các 

ngành liên 

quan 

2021-2025 

12.  

Nâng cấp cải tạo các Bến phà, bến 

khách ngang sông (đóng mới phương 

tiện, đường lên xuống…), đảm bảo điều 

kiện an toàn 

Sở GTVT 

UBND các 

huyện, thành 

phố và các 

ngành liên 

quan 

2021-2025 

13.  

Thiết lập hành lang an toàn giao thông 

đường bộ, lập lại trật tự hành lang an 

toàn giao thông đường bộ và chống tái 

lấn chiếm đối với các tuyến quốc lộ, 

đường tỉnh, đường huyện…trên địa bàn 

tỉnh. 

Sở GTVT 

UBND 

huyện, thành 

phố 

2021-2025 

14.  

Thực hiện xây dựng các đường gom, 

vòng xuyến, nút giao khác mức…tại 

một số điểm giao cắt đường bộ với 

đường bộ và đường bộ với đường sắt 

Sở GTVT 

UBND 

huyện, thành 

phố và các 

ngành liên 

quan  

2021-2030 

15.  

Tổ chức giao thông tại khu vực cổng 

trường học nhằm bảo đảm TTATGT và 

chống ùn tắc giao thông 

Sở GTVT 

UBND 

huyện, thành 

phố và các 

ngành liên 

quan  

2021-2030 

16.  
Xây dựng và nhân rộng mô hình cổng 

trường ATGT. 

Ban ATGT 

tỉnh,  

UBND các 

huyện, TP  

Sở GD& ĐT, 

Sở GTVT, 

Công an tỉnh 
2021-2030 
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TT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

17.  

Thành lập mới các trạm cấp cứu y tế 

hoặc nâng cao năng lực các cơ sở y tế 

hiện có, đảm bảo khả năng cấp cứu tai 

nạn giao thông theo quy định, ứng trực 

24/24h tại các Trung tâm Y tế cấp 

huyện, thành phố, phát triển mô hình 

đội, nhóm sơ cứu tai nạn giao thông 

bằng mô tô, xe gắn máy.  

Sở Y tế 

UBND các 

Huyện, TP.; 

Hội Chữ 

thập đỏ 

2021-2025 

III PHƢƠNG TIỆN, NGƢỜI LÁI 

18.  

Tổng điều tra phương tiện vận tải 

đường bộ, đường thủy, đơn vị kinh 

doanh vận tải đường bộ, đường thủy 

Sở GTVT 

Công an 

tỉnh, UBND 

huyện, thành 

phố 

2021-2025 

19.  

Thực hiện đồng bộ các giải pháp  nâng 

cao chất lượng công tác đào tạo, sát 

hạch cấp GPLX, nâng cao chất lượng 

dạy và học; chống mọi biểu hiện tiêu 

cực trong công tác đào tạo, sát hạch cấp 

GPLX; 

Hoàn thiện công tác quản lý, giám sát 

chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, đạo 

đức nghề nghiệp và kỹ năng điều khiển 

phương tiện trên đường của đội ngũ lái 

xe; tạo ra đội ngũ lái xe có tay nghề 

cao, có đạo đức nghề nghiệp và văn hóa 

khi tham gia giao thông. 

Sở GTVT 

Sở Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội; các cơ 

sở đào tạo, 

sát hạch lái 

xe trong địa 

bàn tỉnh 

Hằng năm 

20.  
Nâng cấp và thay thế các nhà chờ xe 

Bus đã cũ hỏng trên địa bàn tỉnh  

Ban An 

toàn giao 

thông tỉnh, 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

UBND 

huyện, thành 

phố  

Hằng năm 

IV ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

21.  

Hoàn thiện hệ thống Ứng dụng GIS 

trong quản lý kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ (Nâng cấp, duy trì hàng 

năm)  

Sở GTVT Sở TT&TT Hằng năm 

22.  

Xây dựng Trung tâm quản lý, điều hành 

giao thông hiện đại, ứng dụng CNTT, 

tự động hóa  

Sở GTVT 

Công an 

tỉnh, Sở 

TT&TT, Sở 

KH&CN 

2021-2030 



17 
 

 
 

TT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

23.  

Xây dựng Hệ thống ứng dụng CNTT 

quản lý, giám sát trực tuyến công tác 

đào tạo, sát hạch cấp GPLX. 

Sở GTVT 

Sở TT&TT, 

Sở KH&CN 2023 

24.  

Nâng cấp Trung tâm đào tạo và sát 

hạch lái xe Hoàng Hoa (thuộc Sở 

GTVT Vĩnh Phúc) thành Trung tâm 

đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái 

xe hiện đại, đạt tiêu chuẩn khu vực;  

Sở GTVT Sở KH&CN 2021-2025 

25.  

Xây dựng hệ thống CSDL quản lý 

tuyến cố định, công tác quy hoạch mạng 

lưới và quản lý đăng ký khai thác các 

tuyến vận tải hành khách cố định, đăng 

ký biển hiệu, phù hiệu của các phương 

tiện kinh doanh vận tải, trong đó có xe 

taxi kinh doanh vận tải theo phương thức 

sử dụng hợp đồng điện tử; Xây dựng hệ 

thống CSDL quản lý kiểm soát tải trọng 

xe; Lắp đặt một số hệ thống cân tải 

trọng tự động trên các tuyến đường 

trọng điểm. 

Sở GTVT Sở TT&TT 2021-2025 

26.  

Thí điểm sử dụng thẻ thông minh 

(smart card) trên vé tháng, vé lượt; từng 

bước đưa vào sử dụng thẻ thông minh 

thay thế vé giấy truyền thống trên các 

tuyến xe buýt, tiến tới kết nối các hệ 

thống vé điện tử chung các tuyến xe 

buýt, tuyến cố định trên toàn mạng 

lưới. 

Sở GTVT Sở TT&TT 2021-2023 

27.  

Xây dựng hệ thống camera giám sát 

hình ảnh trực tuyến trên phương tiện 

kinh doanh vận tải khách tuyến cố định 

và xe buýt; tại các vị trí giao thông 

phức tạp (các bến xe trên địa bàn tỉnh, 

các nút giao cắt đồng mức…); Xây 

dựng phần mềm cung cấp thông tin 

mạng lưới tuyến, hoạt động VTHKCC 

bằng xe buýt, xe taxi thông qua các ứng 

dụng trên điện thoại di động, máy tính, 

máy tính bảng,… để mọi người dân tiếp 

cận các dịch vụ vận tải hành khách 

công cộng một cách dễ dàng, thuận 

tiện. 

Sở GTVT 
Sở TT&TT, 

Sở KH&CN 
2021-2025 

28.  
Xây dựng CSDL về an toàn giao thông 

(Xây dựng ứng dụng trên điện thoại di 
Sở GTVT 

Công an 

tỉnh,           
2021-2023 
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TT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

động, máy tính, máy tính bảng: cho 

phép người dân khi thấy các vấn đề vi 

phạm về TTATGT; hạ tầng, phương 

tiện, xử lý vi phạm của các lực lượng 

chức năng, TNGT…  có thể chụp ảnh 

và gửi thông tin về hệ thống, qua đó hệ 

thống sẽ thông qua vị trí GPS, loại hình 

thông tin tiếp nhận để phân tự động cho 

các đơn vị liên quan tiếp nhận, xử lý và 

phản hồi lại cho người dân). 

Sở TT&TT 

V THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM 

29.  

Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang 

thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ 

cho lực lượng CSGT 

Công an 

tỉnh 
Sở Tài chính Hằng năm 

30.  

Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang 

thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ 

cho TTGT 

Sở GTVT Sở Tài chính Hằng năm 

31.  

Thường xuyên mở các chiến dịch cao 

điểm xử lý theo chuyên đề, tập trung 

vào các hành vi vi phạm của người điều 

khiển phương tiện như: nồng độ cồn; sử 

dụng ma túy; chở hàng quá tải trọng, 

quá chiều cao thùng hở, tự ý thay đổi 

kích thước thành thùng; đón trả khách 

không đúng nơi quy định; xe hết niên 

hạn sử dụng… 

Sở GTVT, 

Công an 

tỉnh 

 Hằng năm 

32.  

Ứng dụng công nghệ trong công tác 

thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý 

vi phạm. Tập trung lắp đặt hệ thống 

Camera ứng dụng công nghệ tự động để 

nhận diện, xác định hành vi vi phạm 

trật tự ATGT 

Công an 

tỉnh 

Sở Tài 

chính, Sở 

TT&TT, Sở 

KH&CN 

Hằng năm 

33.  

Tăng cường quản lý vận tải hành khách 

đưa đón học sinh, công nhân bằng xe 

Bus và xe hợp đồng 

Sở GTVT, 

Công an 

tỉnh 

Sở GD&ĐT, 

Ban QL các 

khu CN, 

UBND 

huyện, thành 

phố 

Hằng năm 

VI TUYÊN TRUYỀN 

34.  

Lắp đặt hệ thống Loa không dây, bảng 

điện tử tuyên truyền về TTATGT tại 

các ngã 4, các chốt đèn tín hiệu giao 

thông trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức 

Ban ATGT 

tỉnh 

Báo Vĩnh 

Phúc, Đài 

PTTH Vĩnh 

Phúc, Cổng 

Hằng năm 
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TT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

các hình thức Sân khấu, giao lưu tìm 

hiểu về TTATGT; Triển lãm tranh ảnh 

tuyên truyền lưu động, lồng ghép tuyên 

truyền vào các sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng, các hoạt động tập thể trong các tổ 

chức xã hội; Tổ chức thường xuyên các 

cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về 

TTATGT, thi lái xe ô tô, mô tô giỏi, an 

toàn…Tiếp tục thực hiện cuộc vận 

động “Văn hóa giao thông với bình yên 

sông nước”; xây dựng mô hình “Bến 

khách ngang sông văn hóa, an toàn” 

thông tin 

điện tử, các 

đài PTTH 

cơ sở, các tổ 

chức chính 

trị - xã hội 

trên địa bàn 

tỉnh, Ban 

ATGT các 

huyện, thành 

thị 

35.  

Xây dựng chuyên mục, phóng sự, toạ 

đàm về ATGT; Xây dựng các đoạn 

phim ngắn, các tiểu phẩm (video clips) 

phát trên truyền hình, Cổng thông tin, 

mạng xã hội và chiếu tại các sự kiện 

tuyên truyền 

Ban ATGT 

tỉnh 

Báo Vĩnh 

Phúc, Đài 

PTTH Vĩnh 

Phúc, Cổng 

thông tin 

điện tử, các 

đài PTTH 

cơ sở, Trung 

tâm CNTT – 

Sở GTVT 

Hằng năm 

36.  

Xây dựng, phát hành bản tin, các tài 

liệu (tờ gấp, đĩa DVD, USB…) chuyên 

đề tuyên truyền về TTATGT tới các cơ 

quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, chính 

trị - xã hội, xã hội trên địa bàn tỉnh 

Ban ATGT 

tỉnh 

Sở TT&TT, 

Trung tâm 

CNTT – Sở 

GTVT 

Hằng năm 

37.  Xây dựng “Sổ tay An toàn giao thông” 
Ban ATGT 

tỉnh 
 

2021 (Bổ 

sung, cập 

nhật hằng 

năm) 

38.  

Xây dựng phần mềm ứng dụng cho 

phép cài đặt lên điện thoại thông minh 

để tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

pháp luật về TTATGT, đồng thời cảnh 

báo các tình huống mất ATGT tại vị trí 

hiện tại theo thời gian thực trên toàn bộ 

tuyến đường bộ trong phạm vi tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Ban ATGT 

tỉnh 
Công an tỉnh 

2021 (Bổ 

sung, cập 

nhật hằng 

năm) 

39.  
Xây dựng phòng tuyên truyền lưu động 

bằng hình ảnh 

Sở VH, 

TT&DL 
Sở TT&TT 

2021(Bổ 

sung, cập 

nhật hằng 

năm) 
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TT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

40.  
Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao 

thông trong các trường học 
Sở GDĐT 

Công an 

tỉnh,Văn 

phòng Ban 

ATGT tỉnh  

Hằng năm 

41.  

Tuyên truyền, phổ biến các quy định 

pháp luật về TTATGT cho các doanh 

nghiệp vận tải 

Ban ATGT 

tỉnh 

Sở GTVT, 

các DN vận 

tải 

Hằng năm 

VII NHÂN LỰC 

42.  

Mở các lớp tập huấn về TTATGT cho 

các đoàn thể, các tổ chức xã hội, lãnh 

đạo chủ chốt và cán bộ làm công tác 

ATGT ở tất cả các xã, phường, thị trấn 

Ban ATGT 

tỉnh 

Các sở, 

ngành, đoàn 

thể liên quan 

Hằng năm 

43.  

Tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên trong các cơ sở đào tạo lái xe 

trên địa bàn tỉnh 

Sở GTVT 

Các cơ sở 

đào tạo lái 

xe trên địa 

bàn tỉnh 

Hằng năm 

44.  

Tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ 

lái xe ở các đơn vị kinh doanh vận tải 

bằng xe ôtô 

Sở GTVT 

Các đơn vị 

kinh doanh 

vận tải trên 

địa bàn tỉnh 

Hằng năm 

45.  

Đào tạo, tập huấn nâng caokỹ năng,   

nghiệp vụ, cho các lực lượng chuyên 

trách thực hiện công tác tuần tra, kiểm 

soát và xử lý vi phạm hành chính 

Công an 

tỉnh 

 

 

Sở GTVT 
Hằng năm 

46.  

Tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu 

ban đầu cho lực lượng Cảnh sát giao 

thông, Thanh tra SởGiao thông vận tải, 

lái xe, nhân viên Hội Chữ thập đỏ, các 

tình nguyện viên và người dân sống dọc 

các tuyến đường. 

Sở Y tế 

Công an 

tỉnh, Sở 

GTVT, Hội 

chữ thập đỏ, 

UBND các 

Huyện, TP. 

Hằng năm 
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