
       UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

       Số :          /BC-BATGT                              Bình Định, ngày      tháng     năm 2020 

        “Dự thảo”     

BÁO CÁO 

Hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 

và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới  

 

Trong năm 2020, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các huyện, thị xã, 

thành phố trong tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải 

pháp trọng tâm theo Chương trình hành động và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện 

Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, 

đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 

88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường các giải pháp trọng 

tâm bảo đảm trật tự ATGT, Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai “Năm An toàn giao thông 2020”. 

Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2020 với các nội dung như sau:  

I. Công tác chỉ đạo các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT  

UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác An toàn giao thông năm 2019 

và triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020, chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, chính quyền địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế 

tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông. Đồng thời ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực này, như: 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 12/12/2019 về bảo đảm trật tự ATGT trên địa 

bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Canh Tý 

2020; 

- Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 21/01/2020 về triển khai Năm An toàn giao 

thông 2020 trên địa bàn tỉnh chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” đề ra mục đích, 

chỉ tiêu cơ bản: 

+ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến địa phương đối với công tác bảo 

đảm trật tự ATGT ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2020. 

+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT; 

nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao 

thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là 

người điều khiển mô tô, xe máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải khách. 

+ Triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động chuyên đề theo hướng dẫn, 

chỉ đạo của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương đến tận xã, 

phường, thị trấn, thôn, làng, xóm... đồng bộ các giải pháp, không phô trương hình 

thức và triệt để tiết kiệm. 
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+ Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ ATGT đến từng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và mọi tầng lớp nhân dân; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng 

đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 

của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. 

+ Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự 

ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành 

vận tải, điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT. 

+ Phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tối thiểu 10% trên cả 3 tiêu 

chí về số vụ, số người chết, số người bị thương trong năm 2020 so với năm 2019. 

- Văn bản số 2647/UBND-KT ngày 26/4/2020 về tăng cường các giải pháp 

bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; 

- Văn bản số 5444/UBND-KT ngày 13/8/2020 về tăng cường bảo đảm trật tự 

ATGT trong diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19; 

- Văn bản số 7907/UBND-KT ngày 26/11/2020 về tăng cường các giải pháp 

bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh;... 

Triển khai sự chỉ đạo của UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức 

đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có chương trình hành động, xây 

dựng kế hoạch triển khai, cụ thể: 

1. Sở Giao thông vận tải  

 - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao 

thông vận tải; triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự 

ATGT trong các lĩnh vực:  

 + Duy tu, sửa chữa, đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng công trình giao thông 

đảm bảo giao thông êm thuận, an toàn, không ùn tắc; 

 + Ban hành Kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc rà 

soát điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT và những bất cập trên hệ thống đường tỉnh, các 

tuyến Quốc lộ ủy thác do Sở quản lý;  

 + Bảo vệ công trình giao thông và hành lang an toàn đường bộ; 

 + Quản lý chặt chẽ các công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và kiểm 

định phương tiện;  

 + Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình các xe khách vượt quá tốc độ cho phép và 

điều kiện tham gia giao thông. 

- Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng kiểm tra các phương tiện 

vận tải thủy, điều kiện an toàn khi hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa, kiểm 

tra ATGT đường thủy tại các bến ngang sông, điểm du lịch. 

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải, 

lực lượng chức năng của tỉnh và các huyện, thị xã, thành ph trật tự ATGT và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 

hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô; kiểm soát tải trọng phương tiện vận 

tải; kiểm soát tình trạng xe cơi nới thùng chở hàng trên địa bàn tỉnh; … 
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2. Công an tỉnh  

- Ban hành các Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực bảo đảm trật tự ATGT, tập trung vào chủ đề Năm An toàn giao thông 2020 là 

“Đã uống rượu, bia không lái xe”, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm: 

+ Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự ATGT phù hợp 

với yêu cầu, nhiệm vụ năm 2020; 

+ Tăng cường các biện pháp cưỡng chế thi hành pháp luật về ATGT thông qua 

công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường 

thủy nội địa; tập trung vào: 

* Đối tượng: lái xe khách, lái xe tải nặng, lái xe container, người điều khiển xe 

mô tô, phương tiện thủy;  

* Các hành vi trực tiếp gây TNGT như: quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn 

đường, dừng đỗ xe, không đội mũ bảo hiểm; phương tiện giao thông đường bộ không 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường; phương tiện thủy không 

đăng ký, đăng kiểm, không có dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, không có bằng, chứng chỉ 

chuyên môn,…Đáng chú ý, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh có kế hoạch chỉ đạo lực 

lượng công an các cấp tổng kiểm soát xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, sử dụng 

ma túy và các chất kích thích khác xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2020 

để làm giảm TNGT trên địa bàn tỉnh. 

- Phát huy mô hình liên quân tuần tra kiểm soát ban đêm, xử lý qua hình ảnh đối 

với người điều khiển mô tô, xe gắn máy thường xuyên vi phạm trật tự ATGT; mở các 

đợt cao điểm tuần tra kiểm soát theo chuyên đề.  

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh và lực lượng cảnh sát giao 

thông Bộ Công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra 

về trật tự ATGT.    

3. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh 

Chỉ đạo xây dựng, triển khai, thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động 

bảo đảm trật tự ATGT của UBND tỉnh. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh 

triển khai các kế hoạch tuyên truyền đến các địa bàn, khu dân cư; đẩy mạnh thực hiện 

cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”.  

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

 Đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, 

cũng như các kế hoạch, chương trình hành động của Ban An toàn giao thông tỉnh 

trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 trên địa bàn đến cơ sở. 

II. Kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT 

được tăng cường đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp 

luật về trật tự ATGT của người dân 

- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:   
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+ Xây dựng chương trình tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 

tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, thực hiện các tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về giao thông đường bộ bảo đảm sát với thực tế từng địa bàn;  

+ Tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên;  

+ Triển khai đến cụm dân cư, làng, xã, khu phố, lồng ghép nội dung an toàn 

giao thông trong sinh hoạt tổ, nhóm; kịp thời tổ chức thăm, hỗ trợ nạn nhân các vụ 

TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gia đình có người bị TNGT đang gặp khó khăn. 

- Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

xây dựng chương trình tuyên truyền về ATGT sát với thực tế từng đơn vị; vận động, 

tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ quà cho các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo hình thức xã hội hóa; phối hợp với 

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan truyền 

thông, báo chí đã thông tin kịp thời tình hình trật tự ATGT và cảnh báo các nguy cơ 

cao gây TNGT, các biện pháp phòng tránh TNGT; triển khai cuộc thi "Giao thông 

học đường"; phối hợp trao tặng mũ bảo hiểm miễn phí cho 27.465 học sinh vào lớp 1 

năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh với chủ đề "Giữ trọn ước mơ" do Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia phát động;........ Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp 

hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao 

thông trong cộng đồng, làm hạn chế và giảm thiểu những nguy cơ dẫn đến tai nạn 

giao thông. 

- Công an tỉnh đã ban hành nhiều Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trong năm 2020 với phương châm “mưa dầm 

thấm lâu”, đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với nhóm đối tượng, địa 

bàn; việc tuyên truyền “Đã uống rượu, bia không lái xe” được triển khai sâu rộng, tập 

trung vào số đối tượng thanh thiếu niên, số đối tượng cá biệt thường xuyên vi phạm 

trật tự ATGT. Kết quả: đã xây dựng 85 phóng sự, đăng và cung cấp 313 tin, bài kịp 

thời cảnh báo TNGT, tuyên truyền hoạt động đảm bảo trật tự ATGT của lực lượng 

CSGT toàn tỉnh, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong 

công tác đảm bảo trật tự ATGT. Tuyên truyền trực tiếp 229 lượt thu hút 156.800 lượt 

người dân, học sinh, đoàn viên, hội viên phụ nữ, tài xế lái xe của các doanh nghiệp 

vận tải hành khách tham gia; tổ chức cấp phát 21.600 tờ rơi, 17.500 áp phích chuyên 

đề rượu, bia và cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; vận 

động nhà hảo tâm thăm tặng quà trị giá 185 triệu đồng cho các gia đình có người thân 

bị TNGT, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 1.500 tờ lịch tuyên truyền văn hóa 

giao thông cho nhân dân trên các tuyến quốc lộ và các cụm dân cư; nhắc nhở 921 lượt 

phương tiện cano cao tốc, đò ngang, tàu dầu, 524 phương tiện tàu cá, 270 lượt 

phương tiện chở khách tuyến Hàm Tử - Hải Minh, Hải Cảng - Nhơn Châu chấp hành 

nghiêm Luật giao thông đường thủy nội địa;…được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh 

giá cao và đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, khen ngợi.  

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển 

khai tăng cường các biện pháp tuyên truyền về chấp hành quy tắc giao thông, đạo đức 

kinh doanh vận tải đối với lái xe và chủ phương tiện; phối hợp với Báo Bình Định 
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thường xuyên chuyển tải các chủ trương, văn bản mới về ATGT, hàng tuần đều đặn 

đăng các tin bài phản ánh kịp thời tình hình giao thông diễn ra trên địa bàn tỉnh; kết 

hợp tuyên truyền với công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ, hành lang bảo vệ đường bộ, đường thủy nội địa, nhất là việc tuyên 

truyền thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy mạnh thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 

17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô đến các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe cho các tổ chức, cá nhân biết, 

thực hiện;.... 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Định, Báo 

Bình Định, Đài truyền thanh cấp huyện, xã và các cơ quan truyền thông, báo chí đã 

mở các chuyên mục, chuyên trang về ATGT, thông tin kịp thời tình hình trật tự 

ATGT và cảnh báo các nguy cơ cao gây TNGT và các biện pháp phòng tránh; phê 

phán các hành vi vi phạm trật tự ATGT, như: điều khiển phương tiện sau khi uống 

rượu, bia, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, thiếu chú ý quan sát… 

khi tham gia giao thông.  

- Sở Giáo dục và Đào tạo: tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật về an 

toàn giao thông, lái xe an toàn và các hoạt động về văn hóa giao thông; 100% các cơ 

sở giáo dục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT, trong 

đó nhấn mạnh việc nắm vững và chấp hành Luật Giao thông, các tình huống ứng xử 

khi tham gia giao thông; 100% các trường phổ thông đều triển khai, thực hiện đầy đủ 

nội dung giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT trong một số giờ học chính 

khóa, lồng ghép trong chương trình giáo dục ngoại khóa ở một số môn học của các 

cấp học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh 

học sinh, nhắc nhở và cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, 

chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe 

mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Xử lý những trường hợp học sinh chưa đủ 

tuổi qui định và không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Trường 

hợp cố tình vi phạm, tuỳ theo mức độ, nhà trường xử lý kỷ luật từ hạ bậc hạnh kiểm, 

ghi vào học bạ đến buộc thôi học có thời hạn;...  

2. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT 

a) Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động tăng cường lực lượng 

tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự ATGT, kiểm soát tải trọng phương 

tiện; công tác tuần tra kiểm soát mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào việc phòng 

ngừa và hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Trong năm 2020 đã phát 

hiện, lập biên bản xử lý 74.373 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11.631 xe, tước GPLX 

có thời hạn 7.608 trường hợp, phạt tiền gần 52 tỷ đồng. Trong đó: vi phạm nồng độ 

cồn 3.131 trường hợp; xe quá tải, chở hàng rơi vãi 1.701 trường hợp; không đội mũ 

bảo hiểm 16.645 trường hợp; vi phạm tốc độ 2.946 trường hợp; 335 trường hợp tụ tập 

điều khiển xe dàn hàng ngang, nẹt pô, lạng lách, đánh võng;...  
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b) Thanh tra Sở Giao thông đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng và các 

địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về hành lang ATGT, kết cấu hạ 

tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT, vận tải tại các Bến xe khách, các Hợp tác xã, 

doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa, chấn chỉnh những sai phạm về hoạt động 

kinh doanh vận tải, nhất là đã chấn chỉnh tình trạng mất trật tự và giá cước taxi không 

đúng quy định tại Cảng Hàng không Phù Cát. Kết quả, thành lập 45 Đoàn kiểm tra, 

tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm 1.680 trường hợp vi phạm hành 

chính về trật tự ATGT, phạt tiền hơn 4,5 tỷ đồng, tước quyền sử dụng GPLX có thời 

hạn 65 trường hợp; tạm đình chỉ các phương tiện thủy nội địa vận chuyển người, 

hành khách không đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, các quy định về an toàn, yêu cầu 

các chủ phương tiện khắc phục vi phạm. 

c) Các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT ở huyện, thị xã, thành 

phố đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chú trọng các 

địa bàn, tuyến đường trọng điểm; lập lại trật tự đô thị, hành lang đường bộ và yêu cầu 

làm cam kết không tái phạm. 

d) Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp khởi tố 45 vụ TNGT, 45 bị can, lực lượng 

Cảnh sát giao thông đường bộ đã thụ lý và ra quyết định xử phạt hành chính 47 vụ, 

phạt tiền hơn 247 triệu đồng. 

3. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, kiến nghị các bất hợp lý 

trong tổ chức giao thông  

a) Trên lĩnh vực đường bộ 

Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương 

thường xuyên tổ chức các đoàn công tác liên ngành khảo sát các điểm đen, điểm tiềm 

ẩn tai nạn giao thông, các bất cập về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã 

kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục hư hỏng mặt 

đường, vệ sinh mặt đường, bổ sung vạch sơn tim đường trên các tuyến Quốc lộ qua 

địa bàn tỉnh;... Báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ 

vào nhiệm vụ quản lý hạ tầng theo phân cấp để thực hiện, như: lắp đặt đèn chiếu sáng 

tại các đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 19; bổ 

sung biển báo, sơn gờ giảm tốc;...  

Sở Giao thông vận tải chủ động làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 

các đơn vị liên quan đề xuất xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên 

các tuyến quốc lộ ủy thác quản lý; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 

trên các tuyến đường tỉnh;..... Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị quản lý 

đường chủ động bảo trì, sửa chữa kịp thời hư hỏng trên tất cả các tuyến đường tỉnh, 

các tuyến quốc lộ ủy thác đảm bảo giao thông thông suốt. 

Các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông đã chủ động khắc phục về cơ bản các bất 

cập về cầu đường trên địa bàn tỉnh, bảo đảm giao thông thuận lợi cho vận chuyển 

hành khách, hàng hóa và đi lại của người dân, như: tăng cường duy tu bảo dưỡng cầu 

đường; rà soát điều chỉnh, bổ sung biển báo, sơn kẻ vạch đường, tín hiệu giao thông, 

phát quang tầm nhìn. 

b) Trên lĩnh vực đường sắt 
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Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức 

kiểm tra, khảo sát các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh. 

Qua đó, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ vào 

nhiệm vụ quản lý theo phân cấp để thực hiện, như: ký cam kết thực hiện nội dung 

đảm bảo ATGT đường sắt; phát quang tầm nhìn thông thoáng; không để phát sinh 

mới lối đi khác băng qua đường sắt; tiếp tục tổ chức cảnh giới tại 03 lối đi đặc biệt 

nguy hiểm (Km1033+440, Km1039+350, Km1043+290) qua địa bàn huyện Phù Mỹ. 

Đồng thời, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bổ sung, 

sơn sửa hệ thống biển báo hiệu trong phạm vi đường ngang, lối đi dân sinh; cắm đầy 

đủ biển báo và giải tỏa tầm nhìn đường bộ, đường sắt; thực hiện rào chắn thu hẹp lối 

đi và cắm biển chú ý tàu hỏa tại 128 lối đi dân sinh tự mở;…đảm bảo cho người và 

các phương tiện tham gia giao thông qua lại đường sắt được an toàn, góp phần phòng 

ngừa TNGT đường sắt có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

4. Công tác quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt 

động vận tải 

 a) Công tác quản lý phương tiện  

 - Đối với phương tiện giao thông đường bộ:  

+ Đăng ký phương tiện: Đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều 

nội dung, hình thức theo hướng chặt chẽ, đảm bảo tính nghiệp vụ, phục vụ hiệu quả 

công tác phòng chống tội phạm nhưng không gây phiền hà cho tổ chức, công dân, 

như: triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký xe ôtô, môtô ngẫu nhiên qua mạng, 

phối hợp Bưu điện chuyển phát Giấy chứng nhận đăng ký xe đến người dân,... tạo 

điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân. Trong năm 2020 đã tiếp nhận đăng ký mới 

14.599 xe ô tô, 71.662 xe mô tô, 1.138 xe máy điện; nâng tổng số phương tiện hiện 

đang quản lý là: 1.364.393 xe (trong đó: ôtô 68.694 xe, mô tô 1.282.009 xe, 13.690 

xe máy điện). So với cùng kỳ năm 2019, đăng ký mới xe ô tô tăng 63,8%, đăng ký 

mới xe mô tô giảm 5,8%; đăng ký mới xe máy điện giảm 65,3%. 

+ Đăng kiểm phương tiện: Đã áp dụng hiệu quả hệ thống thiết bị kiểm định xe 

cơ giới, kết hợp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 

trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đảm bảo minh bạch hóa các thủ tục hành chính, 

tránh gây phiền hà cho khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, trình tự thủ tục 

công việc được giải quyết hợp lý nên đã đáp ứng được nhu cầu kiểm định an toàn kỹ 

thuật trong ngày, không phải chờ đợi; chất lượng kiểm định được nâng lên rõ rệt. 

Trong năm 2020 đã kiểm định an toàn kỹ thuật cho 46.189 lượt phương tiện; So với 

cùng kỳ năm 2019, số lượt xe đăng kiểm tăng 17,8%. 

 - Đối với phương tiện giao thông đường thủy nội địa:  

Sở Giao thông vận tải đã triển khai công tác hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng 

kiểm, đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa theo Thông tư số 75/2014/TT-

BGTVT ngày 19/12/2014 và Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của 

Bộ Giao thông vận tải; tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác kiểm định phương 

tiện hoạt động trên tuyến Hải Cảng – Nhơn Châu, Hàm Tử - Hải Minh (TP. Quy 

Nhơn). Phối hợp với Chi nhánh Chi cục Đăng kiểm số 4 tại Bình Định hướng dẫn áp 
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dụng thiết kế mẫu và thông báo rộng rãi công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

vỏ gỗ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ phương tiện, giảm chi phí trong thủ 

tục lập hồ sơ thiết kế. Tổ chức phổ biến một số văn bản quản lý pháp luật liên quan 

đến công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và quản lý cấp chứng chỉ chuyên 

môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa. Năm 2020, đăng ký mới 18 

phương tiện thủy nội địa; nâng tổng số phương tiện thủy nội địa đang hoạt động trên 

địa bàn là 291 phương tiện (trong đó: 111 phương tiện cao tốc chở khách du lịch và 

180 phương tiện vỏ gỗ chở người và hàng hóa). 

 b) Quản lý người điều khiển phương tiện 

 - Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe 

thực hiện nghiêm túc Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái 

xe, Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 19/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy 

định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.  

 - Trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, Sở Giao thông vận tải 

thường xuyên thanh tra, kiểm tra và giám sát các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát 

hạch trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch và cấp 

GPLX nhằm ngăn ngừa những vi phạm và đưa ra những khuyết điểm cần phải chấn 

chỉnh trong quá trình đào tạo; vì vậy, chất lượng đào tạo lái xe các đơn vị cơ sở đào 

tạo được nâng cao và thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật. Trong 

năm 2020 đã đào tạo, sát hạch cấp 14.325 GPLX ô tô, 21.095 GPLX mô tô; so với 

cùng kỳ năm 2019 sát hạch cấp GPLX ô tô tăng 45%, sát hạch cấp GPLX mô tô tăng 

80%.  

 - Trong công tác cấp đổi GPLX, Sở Giao thông vận tải tăng cường cải cách thủ 

tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết nhu cầu của các cá nhân 

theo đúng quy định; phối hợp với Bưu điện triển khai thực hiện tốt công tác đổi 

GPLX tại các Bưu cục ở các huyện, thị xã; rút ngắn thời gian đổi giấy phép từ 05 

ngày xuống còn 03 ngày. Đồng thời, thực hiện đổi GPLX qua mạng theo cấp độ 3, đã 

góp phần giảm sự quá tải tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của Sở và giảm sự 

đi lại và chi phí của người dân. Trong năm 2020, đã cấp đổi 12.020 GPLX các loại; 

so với cùng kỳ năm 2019, đổi GPLX các loại tăng 15%. 

- Công tác đào tạo người điều khiển phương tiện thủy nội địa được tăng cường, 

đến 30/12/2020, tổng số người có chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận điều khiển 

phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh là 955 người (trong đó: số người có Chứng 

chỉ chuyên môn lái phương tiện hạng 1 là 569 người và số người có Giấy chứng nhận 

khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng 3 là 386 người). Từng bước nâng cao khả 

năng chuyên môn, đảm bảo điều kiện để tham gia điều khiển phương tiện thủy nội địa 

đúng quy định. 

c) Công tác quản lý hoạt động vận tải  

   - Công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ: 

 Sở Giao thông vận tải đã tăng cường quản lý hoạt động vận tải, siết chặt hoạt 

động kinh doanh vận tải. Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở, các phòng nghiệp vụ theo chức 
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năng phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm 

các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải và TTATGT. Trong năm 2020, Sở đã 

cấp mới và cấp đổi phù hiệu cho 2.350 xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành 

khách; cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải cho 50 doanh nghiệp, nâng tổng số đơn 

vị được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh là 833 đơn vị. 

 Hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và lưu thông hàng 

hoá trên địa bàn với chất lượng ngày càng cao, cụ thể: 

  Vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thuỷ năm 2020 đạt 29.420 

nghìn hành khách, luân chuyển 2.916 triệu hành khách.km. So cùng kỳ, vận chuyển 

giảm 33,7%, luân chuyển giảm 32,2%.  

  Vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ và đường thuỷ năm 2020  đạt đạt 24.969 

nghìn tấn, luân chuyển 3.654 triệu tấn.km. So cùng kỳ, vận chuyển tăng 4,6%, luân 

chuyển tăng 3,6%. 

  Hàng hoá thông qua cảng năm 2020 đạt 12.302 nghìn tấn, tăng 13,3% so cùng 

kỳ.  

  - Công tác quản lý hoạt động vận tải đường thủy nội địa  

   Trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 tuyến thủy nội địa Hải Cảng – Nhơn Châu được 

công bố đang hoạt động. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại của nhân dân, mua bán xăng 

dầu phục vụ tàu cá và đặc biệt từ đầu năm 2015 đến nay với sự phát triển mạnh của 

ngành du lịch sinh thái biển nên đã phát sinh thêm 14 tuyến thủy nội địa chưa được 

công bố theo quy định. 

   Để tăng cường chức năng quản lý nhà nước về đường thủy nội địa trong tình 

hình mới theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ 

thị số 17/CT-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh và phục vụ phát triển du lịch và 

kinh tế - xã hội của địa phương; Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa 

tỉnh Bình Định, đến nay đã xây dựng được 06 bến thủy nội địa trên địa bàn các huyện 

Phù Mỹ (01 bến), Phù Cát (01 bến), Tuy Phước (02 bến)và Tây Sơn (02 bến). 

5. Tai nạn giao thông năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020- 

theo số liệu Công an tỉnh) 

a) Tình hình: Toàn tỉnh xảy ra 190 vụ, chết 127 người, bị thương 103 người; 

so với cùng kỳ năm 2019: giảm 21 vụ (-10%), giảm 02 người chết (-1,6%), giảm 48 

người bị thương (-31,8%). Đây là thời gian liên tục từ 2011 đến nay TNGT trên địa 

bàn tỉnh được kéo giảm. 

b) Phân tích tai nạn giao thông năm 2020 

* Địa phương: 

+ Có 06 địa phương giảm số người chết vì TNGT là: Hoài Nhơn, Quy Nhơn, 

Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn và Tây Sơn. 

+ Có 02 địa phương số người chết vì TNGT không tăng không giảm là Vân 

Canh và Vĩnh Thạnh. 
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+ Có 03 địa phương tăng số người chết vì TNGT là: Tuy Phước, Hoài Ân và 

An Lão. 

* Tuyến đường xảy ra TNGT:  

+ Quốc lộ: xảy ra 80 vụ, chết 57 người, bị thương 30 người; so với cùng kỳ 

năm 2019, giảm 36 vụ (-31%), giảm 23 người chết (-28,8%), giảm 42 người bị 

thương (-58,3%). 

+ Tỉnh lộ: xảy ra 32 vụ, chết 18 người, bị thương 25 người; so với cùng kỳ năm 

2019, tăng 06 vụ (23,1%), tăng 05 người chết (38,5%), số người bị thương không 

tăng không giảm. 

+ Nội thị: xảy ra 50 vụ, chết 27 người, bị thương 29 người; so với cùng kỳ năm 

2019, tăng 03 vụ (6,4%), tăng 03 người chết (12,5%), giảm 09 người bị thương 

(23,7%). 

+ Giao thông nông thôn: xảy ra 26 vụ, chết 22 người, bị thương 19 người; so 

với cùng kỳ năm 2019, tăng 07 vụ (36,8%), tăng 13 người chết (144,4%), tăng 03 

người bị thương (18,8%). 

+ Đường sắt: xảy ra 02 vụ, chết 03 người; so với cùng kỳ năm 2019, giảm 01 

vụ (-33,3%), số người chết và số người bị thương không tăng không giảm.  

* Đối tượng gây TNGT:  

+ Môtô: xảy ra 119 vụ, chết 74 người, bị thương 75 người; so với cùng kỳ năm 

2019, tăng 08 vụ (7,2%), tăng 23 người chết (45,1%), giảm 28 người bị thương (-

27,2%). 

+ Ô tô: xảy ra 65 vụ, chết 47 người, bị thương 26 người; so với cùng kỳ năm 

2019, giảm 29 vụ (-30,9%), giảm 24 người chết (-33,8%), giảm 21 người bị thương (-

44,7%). 

+ Tàu lửa: xảy ra 02 vụ, chết 03 người; so với cùng kỳ năm 2019, giảm 01 vụ (-

33,3%), số người chết và số người bị thương không tăng không giảm.  

+ Phương tiện khác (xe lôi 3, 4 bánh, ba gác máy...): xảy ra 04 vụ, chết 03 

người, bị thương 02 người; so với cùng kỳ năm 2019, tăng 01 vụ (33,3%), giảm 01 

người chết (-25%), tăng 01 người bị thương (100%). 

III. Nhận xét, đánh giá 

1. Kết quả nổi bật 

a) UBND tỉnh đã ban hành các văn bản, Kế hoạch đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ 

thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. 

b) Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương và các lực 

lượng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm 

trật tự ATGT. 

c) Công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT được tăng cường, từ việc thực 

hiện quy hoạch của các cơ quan nhà nước đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của người tham gia giao thông. 

d) Công tác cưỡng chế thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, quyết 

liệt, đã mở nhiều đợt cao điểm, xử lý theo chuyên đề, như: nồng độ cồn, xe quá tải, 
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quá khổ, đi không đúng làn đường, phần đường, vượt không đúng quy định; huy động 

lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát cho các tuyến, địa bàn 

trọng điểm; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trật tự ATGT gây tai nạn giao thông.  

đ) Công tác sơ, cấp cứu và chăm sóc điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông 

được quan tâm chỉ đạo góp phần giảm thiệt hại về người do tai nạn giao thông. 

e) Bộ phận thường trực các sở, ban, ngành và Ban chỉ đạo an toàn giao thông 

các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp tốt trong việc xử lý kịp thời các ý kiến phản 

ánh của người dân về các hành vi vi phạm trật tự ATGT qua đường dây nóng.  

g) Tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2019: số vụ giảm 10%, số 

người chết giảm 1,6%, số người bị thương giảm 31,8%. 

2. Tồn tại, hạn chế 

a) Tai nạn giao thông tuy có giảm, nhưng chưa bền vững; có thời điểm tai nạn 

giao thông còn xảy ra nhiều. 

b) Phần lớn các vụ TNGT xảy ra có nguyên nhân trực tiếp là do ý thức chưa tự 

giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người điều 

khiển phương tiện (như: thiếu chú ý quan sát, đi không đúng làn đường, phần 

đường,…).  

c) Sự quan tâm vào cuộc của một số đơn vị, địa phương các cấp có nơi, có lúc 

chưa đúng mức; sự chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành 

và nhân dân tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT chưa được thực hiện thường 

xuyên, do đó tình hình trật tự ATGT có lúc diễn biến phức tạp. 

d) Công tác bảo đảm an toàn giao thông các tuyến đường bộ, đường sắt và  

đường thủy ở các địa phương trong tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Còn tồn tại một số vị 

trí mất ATGT ở tất cả các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường giao 

thông nông thôn, đường sắt.  

đ) Nhiều bến thủy, phương tiện thủy nội địa đang hoạt động nhưng không bảo 

đảm an toàn kỹ thuật.  

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

a) Trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền cơ sở và gia đình trong việc quản lý, 

giáo dục cán bộ, công dân và người thân trong gia đình chưa được thường xuyên; 

biện pháp chưa đủ mạnh và chưa kiên quyết.  

b) Một bộ phận người tham gia giao thông chưa tự giác, chưa chú trọng đến 

việc chấp hành quy tắc giao thông và các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, có 

nhiều trường hợp cố tình vi phạm. 

c) Công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật về trật tự ATGT chưa 

được triển khai đồng bộ; các hoạt động tuyên truyền của các tổ chức, đoàn thể thường 

được tổ chức lồng ghép, do đó các nội dung trọng tâm chưa được phổ biến đầy đủ, 

sâu rộng đến người tham gia giao thông.   

d) Hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh tuy đã được cải thiện căn bản, nhưng 

vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được với tình hình mật độ người và phương tiện 

tham gia giao thông ngày càng cao; công tác duy tu, bảo dưỡng, khắc phục hỏng hóc 
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về cầu đường, các thiết bị cảnh báo giao thông đôi lúc còn chưa kịp thời,... gây khó 

khăn cho việc đi lại của nhân dân. Việc bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa, khắc phục, xử 

lý các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ở các tuyến đường còn hạn chế. 

đ) Lực lượng chức năng, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và một số yêu cầu 

cho công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm còn chưa tương xứng với tình hình. 

e) Đầu tư phát triển hạ tầng, phương tiện dịch vụ vận tải đường thủy nội địa 

chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế du lịch biển của tỉnh; một số chủ 

phương tiện vận chuyển dân sinh còn chây ỳ, không đăng kiểm, đăng ký theo quy 

định. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự ATGT thời gian tới 

Để thực hiện đạt mục tiêu “phấn đấu giảm tai nạn giao thông tối thiểu từ 5% 

đến 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 

2020”; đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của tỉnh và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ và 

liên tục các giải pháp sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự ATGT: tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (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” trên địa bàn tỉnh Bình 

Định theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (Khóa XIX) tại Chỉ thị số 

17-CT/TU ngày 25/11/2016; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính 

phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-

2021; đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao 

thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi 

pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.  

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới hình thức, tăng thời 

lượng, tần suất tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật về trật tự 

ATGT đến cụm dân cư, thôn xóm, khu phố; tổ chức thông báo danh sách người vi 

phạm là lái xe, chủ phương tiện, doanh nghiệp, cơ quan trên Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh, Báo Bình Định và đài truyền thanh cơ sở. 

3. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố có 

kế hoạch tiếp tục huy động tối đa lực lượng, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát 

và xử lý vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến giao thông trọng điểm, những đoạn 

đường, nút giao thông thường xảy ra tai nạn giao thông, tại các điểm giao cắt giữa 

đường bộ với đường sắt, tại các bến đò ngang, các điểm du lịch; phát hiện và kiên 

quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, như: vi 

phạm quy định về tốc độ, tải trọng, số người chở trên phương tiện, phần đường, tránh 

vượt, đón trả khách, đặc biệt là về nồng độ cồn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đua 

xe trái phép, lạng lách, đánh võng. 

4. Sở Giao thông vận tải: 

- Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý 

hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên duy tu, bảo trì, nâng cao điều kiện 
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an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông; khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát việc 

bảo đảm ATGT đối với các công trình đường bộ đang khai thác; yêu cầu các nhà thầu 

xây dựng tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm ATGT trong quá trình thi 

công các công trình giao thông theo quy định; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi 

phạm của nhà thầu xây dựng do không thực hiện đúng các quy định về bảo đảm 

ATGT, để xảy ra TNGT nghiêm trọng tại các công trình đang thi công; rà soát bổ 

sung biển báo hiệu, giải tỏa vật cản che khuất tầm nhìn, bổ sung, gia cố sửa chữa các 

công trình bảo đảm ATGT tại các đoạn dốc, đường cong nguy hiểm.  

- Chỉ đạo thanh tra các cơ sở kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên 

tuyến cố định, vận tải hàng hóa bằng container, bến xe khách, cơ sở đào tạo, sát hạch 

cấp giấy phép lái xe, trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật đối với những cơ sở kinh doanh vận tải không thực hiện đúng 

phương án kinh doanh đã đăng ký, để xảy ra TNGT nghiêm trọng và những cơ sở đào 

tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe không đạt các điều kiện theo quy định. Tăng cường 

kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm quá tải trọng theo quy định, chú trọng các giải 

pháp ngăn chặn vi phạm từ gốc, từ khâu xếp hàng lên xe.  

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tiến hành rà 

soát, kiểm tra số lượng xe khách, xe tải, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe máy 

cày kéo rơ moóc lưu thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn, lập danh sách chi 

tiết phương tiện, chủ xe, lái xe, tuyến hoạt động …; trao đổi thông tin kịp thời những 

vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực hoạt động vận tải để quản lý có hiệu quả.   

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động dành kinh phí thỏa đáng để xử 

lý các vị trí có nguy cơ xảy ra TNGT. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, 

phường, thị trấn tăng cường phát quang tầm nhìn tại các ngã ba, ngã tư, các đoạn 

đường cong trên địa bàn; xử lý nghiêm việc lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt gây mất ATGT; xóa bỏ đường ngang dân sinh mở trái phép, 

tăng cường cảnh báo, đề nghị bố trí người cảnh giới tại những điểm có nguy cơ xảy ra 

tai nạn cao; tăng cường kiểm tra ATGT đường thủy tại các bến khách ngang sông, 

điểm du lịch. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục 

triển khai mạnh mẽ, sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự 

ATGT”; cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông 

nước”; tổ chức các diễn đàn, hoạt động tuyên truyền An toàn giao thông; duy trì và 

nhân rộng mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”, “Thắp sáng Quốc lộ, thắp 

sáng đường quê”, “Nông dân 3 tốt về ATGT”, “Chi hội phụ nữ không có con vi phạm 

pháp luật về ATGT”,… 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo 

các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học thường xuyên giáo dục 

an toàn giao thông cho học sinh, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các 

trường hợp học sinh vi phạm trật tự ATGT.  

8. Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế tổ chức sơ, cấp cứu kịp thời 

và tích cực điều trị các trường hợp chấn thương do tai nạn giao thông nhằm hạn chế 

tử vong các trường hợp chấn thương do tai nạn giao thông. 
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9. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông 

tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phân bổ kịp thời kinh phí bảo 

đảm trật tự ATGT năm 2020 cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung kinh phí cho các nhiệm vụ phát sinh mới 

để các đơn vị tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đạt 

hiệu quả. 

10. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ động phối hợp các sở, ngành, tổ chức, 

đoàn thể, các lực lượng công an, thanh tra giao thông đẩy mạnh thực hiện các kế 

họach tuyên truyền, thu hút nhiều tầng lớp tham gia hưởng ứng các họat động bảo 

đảm trật tự ATGT. Phối hợp Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và đào tạo tăng cường các hoạt 

động thực hiện văn hóa giao thông trong trường học; chỉ đạo các nhà trường có biện 

pháp đôn đốc, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy tắc giao thông, có biện pháp bảo 

đảm ATGT khu vực cổng trường. Phối hợp tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý 

nghiêm vi phạm về bảo đảm ATGT, vệ sinh môi trường trên tất cả các công trình, dự 

án kết cấu hạ tầng giao thông đang thi công; đề xuất thực hiện phân luồng, điều hành 

giao thông tại các công trình, dự án đang thi công để tránh tai nạn cho người và 

phương tiện tham gia giao thông. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công 

an tỉnh và các đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất khắc phục kịp thời các điểm mất an 

toàn giao thông; khảo sát đề xuất lắp đặt hệ thống cảnh báo, đèn tín hiệu giao thông, 

hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt camera giám sát giao thông tại các nút giao phức tạp 

trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý trật tự ATGT. Tổ chức các Đoàn công 

tác làm việc với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các ngành có liên quan về 

công tác bảo đảm trật tự ATGT nhằm kiểm tra việc thực hiện các giải pháp bảo đảm 

trật tự ATGT, đồng thời đề ra các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, góp phần giảm tai 

nạn giao thông./. 

              BAN ATGT TỈNH BÌNH ĐỊNH
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PHỤ LỤC TÌNH HÌNH TNGT TOÀN TỈNH NĂM 2020 
 (Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020)   

Số liệu Công an tỉnh 

 
 

TT ĐỊA BÀN 
Năm 2020 So sánh cùng kỳ năm 2019 

Vụ Chết BT Vụ Chết BT 

1 Hoài Nhơn 33 19 27 -5 -2 -20 

2 Quy Nhơn 75 36 43 -13 -6 -17 

3 Phù Mỹ 15 14 6 -1 -2 -2 

4 Phù Cát 9 10 0 -5 -4 -1 

5 An Nhơn 6 5 3 -2 -2 -2 

6 Tây Sơn 8 6 3 -3 -1 -2 

7 Tuy Phước 15 16 5 2 5 -2 

8 Vân Canh 7 7 0 0 0 -3 

9 Vĩnh Thạnh 2 1 1 -1 0 -3 

10 Hoài Ân 13 10 7 9 8 5 

11 An Lão 7 3 8 -2 2 -1 

TỔNG 190 127 103 
-21 

(-10%) 

-2 

(-1,6%) 

-48 

(-31,8%) 
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PHỤ LỤC TÌNH HÌNH TNGT TOÀN TỈNH NĂM 2020 
 (Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020)   

Số liệu Công an tỉnh 

 
 

TT 
Tuyến 

đường 

Năm 2020 So sánh cùng kỳ năm 2019 

Vụ Chết BT Vụ Chết BT 

1 Quốc lộ 1A 39 28 14 -23 -21 -25 

2 Quốc lộ 1D 9 4 6 -2 1 -3 

3 Quốc lộ 19 15 9 9 -13 -5 -9 

4 Quốc lộ 19B 8 7 1 1 0 0 

5 Quốc lộ 19C 9 9 0 1 2 -5 

6 Tỉnh lộ 32 18 25 6 5 0 

7 Nội thị 50 27 29 3 3 -9 

8 
Giao thông 

nông thôn 
26 22 19 7 13 3 

9 Đường sắt 2 3 0 -1 0 0 

TỔNG 190 127 103 
-21 

(-10%) 

-2 

(-1,6%) 

-48 

(-31,8%) 
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PHỤ LỤC TÌNH HÌNH TNGT TOÀN TỈNH NĂM 2020 
 (Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020)   

Số liệu Công an tỉnh 

 
 

TT Đối tượng 
Năm 2020 So sánh cùng kỳ năm 2019 

Vụ Chết BT Vụ Chết BT 

1 Ô tô khách 13 7 6 0 -6 -1 

2 Ô tô tải 37 30 14 -14 -6 -5 

3 Ô tô con 5 4 1 -12 -7 -15 

4 Ô tô đầu kéo 10 6 5 -3 -5 0 

75 Mô tô 119 74 75 8 23 -28 

6 

Phương tiện 

khác (xe lôi 3, 4 

bánh, ba gác 

máy,...) 

4 3 2 1 -1 1 

7 Tàu lửa 2 3 0 -1 0 0 

TỔNG 190 127 103 
-21 

(-10%) 

-2 

(-1,6%) 

-48 

(-31,8%) 

 
 
 
 
 

 

 


