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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh  

tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 

2016 - 2020 và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông  

năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban 

An toàn giao thông tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có các thành viên 

Ban An toàn giao thông tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng, Phó Ban An toàn giao thông các 

huyện, thành phố; Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn và 

các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông năm 2020 và 05 năm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông giai đoạn 2016 - 2020. 

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo đánh giá kết quả công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020, tình hình bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, các ý kiến tham 

gia tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông 

tỉnh kết luận như sau: 

1. Nhận định chung 

Qua xem xét, thảo luận Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện 

phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 

2016-2020, cũng như báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo đảm TTATGT 

năm 2020 cho thấy: 

- Tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua đã có nhiều 

chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, kéo giảm sâu cả 3 

tiêu chí (đều giảm trên 35%, cụ thể: giảm được khoảng 156 người chết, 199 

người bị thương) so với giai đoạn 2011-2015; trên địa bàn tỉnh không xảy ra các 

vụ  tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó tình hình ùn tắc giao 

thông cũng được cải thiện; việc đầu tư bố trí phương tiện, công cụ hỗ trợ tuần tra 

kiểm soát, xử lý vi phạm cho các lực lượng chức năng đã từng bước được quan 

tâm đầu tư. Những kết quả trên cho thấy sự nỗ lực, tích cực của các lực lượng 

chức năng cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, quyết tâm 

kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn trong suốt thời gian qua. 
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- Ý thức của người tham gia giao thông nhìn chung đã được nâng lên một 

bước; thông qua triển khai thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục 

người tham gia giao thông đã biết tự bảo vệ mình, e ngại bị các lực lượng chức 

năng xử phạt từ đó tự điều chỉnh hành vi của bản thân, dần hình thành văn hóa 

giao thông. 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở 

đều thống nhất nhận thức và hành động, xác định công tác bảo đảm TTATGT 

trên địa bàn, phạm vi lĩnh vực quản lý là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên, từ đó hằng năm đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các 

văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện công tác bảo đảm 

TTATGT đã được đưa vào làm một trong các chỉ tiêu để xem xét, đánh giá mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các tập thể, cá nhân. 

- Hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư ngày 

càng đồng bộ. Đề án Phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 được 

triển khai rộng khắp, đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp thay đổi diện mạo hạ 

tầng giao thông khu vực nông thôn; nhiều tuyến đường huyện, đường tỉnh được 

đầu tư cải tạo, nâng tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đến năm 2020 

đạt 90,2%; số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa là 

161xã/181xã đạt 88,9%. Nhiều vị trí điểm đen về tai nạn giao thông đã được đầu 

tư, cải tạo; các công trình bảo đảm an toàn giao thông như: đèn tín hiệu, vạch 

sơn phân luồng… được quan tâm đầu tư đã góp phần quan trọng trong công tác 

bảo đảm TTATGT, giúp kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

- Thống kê tổng hợp về tình hình tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020 

cho thấy một số đặc điểm đặc trưng sau: (1) Về địa bàn trọng điểm hay xảy ra 

tai nạn giao thông là các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc; (2) Tuyến 

đường hay xảy ra tai nạn giao thông: chủ yếu trên các tuyến quốc lộ (chiếm 72% 

số vụ); (3) Khu vực xảy ra nhiều tai nạn giao thông: chủ yếu tại địa bàn nông 

thôn; (4) Phương tiện hay gây ra tai nạn giao thông: chủ yếu là mô tô và ô tô; (5) 

Thời gian, thời điểm hay xảy ra tai nạn giao thông: từ 18 giờ - 24 giờ và tập 

trung vào các tháng cuối năm; (6) Độ tuổi, giới tính hay gây tai nạn giao thông: 

chủ yếu là nam giới trong độ tuổi từ 27 - 55 tuổi; (7) Các nguyên nhân phổ biến 

dẫn tới tai nạn giao thông: đi không đúng làn đường, phần đường, không quan 

sát, vượt sai quy định. Đây là các đặc điểm nhận diện cơ bản để các lực lượng 

chức năng tập trung nghiên cứu, có các biện pháp hiệu quả để tiếp tục kéo giảm 

số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới. 

- Về các hạn chế, khó khăn trong công tác bảo đảm TTATGT: nhận thức 

của một bộ phận nhân dân trên địa bàn tỉnh còn có mặt hạn chế; lực lượng chức 

năng mỏng, trang thiết bị tuy gần đây đã được quan tâm đầu tư song còn thiếu 

thốn, chưa đồng bộ; hạ tầng giao thông, các công trình bảo đảm an toàn giao 

thông chưa đồng bộ, khi hư hỏng chưa được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp kịp thời. 

Hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, lòng đường quản lý chưa tốt, nhiều nơi bị 

chiếm dụng nhưng không được xử lý kịp thời; nhiều vị trí ảnh hưởng đến tầm 

nhìn của người tham gia giao thông nhưng vướng mắc về giải phóng mặt bằng, 
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làm ảnh hưởng đến kết quả công tác bảo đảm TTATGT. Mặt khác, tỉnh Lạng 

Sơn có nhiều cửa khẩu đường bộ trọng điểm, thu hút lượng lớn phương tiện vận 

tải từ các tỉnh, thành khác đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nên công tác 

tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến lái xe, chủ hàng, công tác quản 

lý người lái phương tiện vận tải gặp nhiều khó khăn. 

2. Yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ATTTGT trong năm 2021 và 

thời gian tiếp theo 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong năm 2021 và thời 

gian tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh yêu 

cầu các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm 

một số nội dung sau: 

 a) Yêu cầu các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tăng cường quán triệt chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT từ đó nâng cao 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, 

văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền các cấp theo chức năng, 

nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm 

TTATGT trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách. 

b) Các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị chuyên môn, các tổ chức chính 

trị, xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm 

TTATGT; tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp, đa dạng hóa các 

kênh tuyên truyền; tổ chức nghiên cứu kỹ các đặc điểm nhận dạng chung về tình 

hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để xây dựng, triển 

khai kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền. 

c) Các lực lượng chức năng (Công an, thanh tra giao thông) tăng cường 

công tác tuần tra kiểm soát, “phạt nguội”, xử lý nghiêm các vi phạm về 

TTATGT để răn đe, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông 

trong các tầng lớp Nhân dân. 

d) Các cấp, các ngành từ tỉnh tới huyện, xã quan tâm ưu tiên nguồn lực 

đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn quản lý; đầu tư 

trang thiết bị, phương tiện cho các lực lượng chức năng để thực hiện tốt nhiệm 

vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn. 

đ) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, 

cấp bằng lái xe; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm 

người được cấp bằng lái xe nắm chắc về luật lệ an toàn giao thông cũng như kỹ 

năng xử lý tình huống thực tế. 

e) Các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp quản lý tốt 

hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, lòng đường trên địa bàn quản lý; có biện 

pháp xử lý, di chuyển sớm các vị trí chợ tạm ven đường để không làm cản trở 

giao thông, bảo đảm an toàn, tính mạng của Nhân dân cũng như người và 

phương tiện tham gia giao thông. 
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g) Các lực lượng chức năng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân, 

tập trung cao độ thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT trong dịp Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII và trong các hoạt động  kỷ niệm mừng Đảng, mừng 

Xuân 2021, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như ùn tắc giao thông 

trên địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành,  

  đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT THCB;                                  

- Lưu VT, KT (VQK).                                                                                    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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