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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên
đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU
ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và
bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 24/8/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức
cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số
06-CT/TU ngày18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác
quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Giao thông vận tải, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tài chính, Thông tin và Truyền thông,
Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành
phố.
Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến thảo luận của các cơ
quan liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Sở Giao thông vận tải đã chủ động, phối hợp với các sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố để xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị
số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Tuy
nhiên dự thảo báo cáo do Sở Giao thông vận tải chuẩn bị chưa đạt yêu cầu: nội
dung báo cáo còn chung chung, lượng thông tin trong báo cáo chưa đảm bảo; thiếu
số liệu so sánh, phản ánh kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị; chưa làm
rõ được vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan trong tổ
chức thực hiện Chỉ thị, đặc biệt là vai trò của cơ quan quản lý đường bộ từ cấp tỉnh
đến cấp xã; không có đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý đường
bộ theo phân cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương với địa phương sở tại
trong quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; công tác kiểm tra, thanh tra,
xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ chưa được phản ánh đúng
tình hình thực tế…Văn phòng UBND tỉnh chưa thẩm tra kỹ nội dung dự thảo báo
cáo trước khi đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề. UBND tỉnh yêu
cầu Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Để dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU
ngày18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được đảm bảo chất lượng, phản ánh
đầy đủ kết quả triển khai thực hiện trong 05 năm vừa qua, UBND tỉnh yêu cầu Sở
Giao thông vận tải tiếp thu các ý kiến hợp lý tham gia tại cuộc họp, đồng thời bổ
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sung các nội dung cụ thể sau:
- Từng đề mục trong báo cáo cần phải chuyển thể được nội hàm các nội
dung đánh giá; dung lượng phải phù hợp với yêu cầu, tính chất của tổng kết thực
hiện Chỉ thị của cấp ủy.
- Tổng hợp, đưa các số liệu ở phần ghi chú và bảng biểu vào nội dung báo
cáo đảm bảo các mục phải có đầy đủ số liệu chứng minh nhận định, đánh giá.
Đồng thời bổ sung các số liệu liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ hành lang
an toàn đường bộ, tình trạng vi phạm hành lang đường bộ, gây mất an toàn giao
thông đối với các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh…trước và sau quá trình thực
hiện Chỉ thị để so sánh, phản ánh rõ được kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị.
- Đánh giá rõ vai trò của các cơ quan quản lý đường bộ từ cấp tỉnh đến cấp
xã trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ, hành lang an toàn đường bộ. Đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ
quan quản lý đường bộ theo phân cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương với
địa phương sở tại trong công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ,
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Bổ sung vai trò của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể,
các mô hình, cách làm hay để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị.
- Đánh giá kỹ lưỡng hơn, có số liệu phản ánh đúng bản chất, tình hình thực
hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về quản lý và bảo vệ hành lang an
toàn đường bộ của các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Bổ sung các số liệu phản ánh tình hình vi phạm và xử lý vi phạm liên quan
đến quy hoạch xây dựng; việc cấp phép và quản lý xây dựng công trình; đặt, treo
biển quảng cáo… trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, gây mất an toàn giao
thông.
- Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp
luật về trật tự an toàn giao thông, quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ
trong các trường học.
- Công tác diễn tập chiến đấu trị an cấp xã gắn với công tác quản lý, bảo vệ
và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ.
- Biên tập lại phần nội dung bài học kinh nghiệm cho mạch lạc trên cơ sở rút
ra từ kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém để thực hiện tốt công tác quản
lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trong thời gian tới.
- Nghiên cứu, tổng hợp trên cơ sở ý kiến đề xuất của các sở, ngành, cơ quan
để bổ sung thêm phần kiến nghị với các cơ quan Trung ương liên quan đến cơ chế
chính sách, nguồn kinh phí thực hiện...
- Đối với nội dung đánh giá về hạn chế, nguyên nhân: cần phải đánh giá
đúng tình hình, thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của các cơ
quan quản lý đường bộ, UBND cấp huyện, cấp xã; trong đó có việc xử lý thiếu
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quyết liệt, còn nể nang, chưa phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường
hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất của đường bộ, hành lang an toàn đường
bộ trên địa bàn tỉnh.
Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo
cáo, trình UBND tỉnh trước ngày 27/8/2020 để phục vụ họp UBND tỉnh thường kỳ
vào ngày 28/8/2020./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: GTVT, XD, TN&MT, TC, TT&TT;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh,
Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VAT).
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