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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

– Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết  

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 06 tháng đầu năm và  

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III năm 2021 

 

Ngày 14/7/2021, đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – 

Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và triển 

khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III năm 2021. Tham dự Hội nghị, tại đầu 

cầu của tỉnh có đồng chí Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân 

dân tỉnh; các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Hiệp hội Vận tải Ô tô tỉnh. Về phía đầu cầu 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các 

thành viên Ban An toàn giao thông cấp huyện. Sau khi nghe báo cáo của Ban An 

toàn giao thông tỉnh; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

1. Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sát sao, quyết 

liệt công tác bảo đảm TTATGT gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-

19; các lực lượng chức năng vừa bảo đảm TTATGT, vừa chống dịch bệnh, đồng 

thời phối hợp, tổ chức, tham gia bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự  kiện chính 

trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. TNGT quý II có chuyển biến tốt hơn 

so với quý I/2021.  

Công tác tuyên truyền có đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với tình 

hình hạn chế tập trung đông người, tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

(DTTS), tăng cường tuyên truyền cá biệt trong thanh thiếu niên; lực lượng Công an 

xây dựng, thực hiện nhiều chuyên đề xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn 

và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ đua kéo, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự 

công cộng, cơ bản khắc phục tình trạng này tại một số địa phương như Pleiku, Đức 

Cơ, Phú Thiện,.... Công tác quản lý vận tải phù hợp với diễn biến tình hình dịch 

bệnh  COVID-19; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong đồng bào 

DTTS được tăng cường; tích cực chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng khởi 

công mới năm 2021, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025.  

Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương 07 địa phương đã nỗ lực thực hiện các giải 

pháp kéo giảm số người chết do TNGT so với cùng kỳ năm 2020, gồm: các huyện 

Kông Chro, Chư Sê, Phú Thiện, Đức Cơ, Ia Pa, Chư Prông và thị xã An Khê. 

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm TTTAGT vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế: 
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- Tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, mức độ nghiêm 

trọng gia tăng; so với cùng kỳ năm 2020, số vụ TNGT tăng 02 vụ (+1,18%), số 

người chết tăng 04 người (+3,25%); đặc biệt, chỉ riêng trong dịp Tết Nguyên đán 

năm 2021 đã tăng 07 người chết do TNGT. TNGT liên quan đến người DTTS tuy 

giảm số người chết và số người bị thương nhưng tăng về số vụ và vẫn chiếm tỷ lệ 

cao (chiếm 49,12% số vụ). TNGT trên các tuyến quốc lộ và đường nông thôn tăng; 

xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến trẻ em, học sinh đi học bằng xe gắn máy. 

- Tình trạng vi phạm quy định pháp luật về TTATGT diễn ra phổ biến; số vụ 

vi phạm về nồng độ cồn còn ở mức cao; hiện tượng người điều khiển xe mô tô khi 

chưa đủ tuổi, người đủ tuổi nhưng không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo 

hiểm còn xảy ra nhiều nhưng chưa được phát hiện, xử lý nghiêm; kết quả xử lý xe 

mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật còn hạn chế. Vi phạm về tải trọng phương 

tiện, kích thước thành thùng hàng tái diễn ở một số địa phương như huyện Phú 

Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Chư Sê và thị xã Ayun Pa, An Khê làm gia tăng nguy cơ 

TNGT, hư hỏng kết cấu hạ tầng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. 

- Việc triển khai Kế hoạch chuyên đề số 281/KH-UBND ngày 08/3/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, 

kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ trong thanh thiếu niên người dân tộc 

thiểu số tuy đạt một số kết quả, giảm số người chết so với cùng kỳ năm trước và 

so với thời gian trước liên kề nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình 09 địa phương có số người chết do TNGT 

tăng so với cùng kỳ năm 2020, gồm: các huyện Mang Yang, Chư Pưh, K’bang, 

Đak Đoa, Đak Pơ, Chư Păh, Krông Pa, Ia Grai và thành phố Pleiku. 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên là do:  

- Cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương chưa sâu 

sát, quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, chưa huy 

động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm TTATGT; các 

địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo 

TTATGT; công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh để đảm bảo 

TTATGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chưa kịp thời; lực lượng chức năng bị dàn 

trải lực lượng, ưu tiên phòng chống dịch COVID-19 và triển khai các hoạt động 

bảo đảm an ninh trật tự, an toàn dịch bệnh cho công tác bầu cử, ứng cử đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; sự phân công, phối 

hợp chưa hợp lý, chưa kết hợp tốt giữa nhiệm vụ bảo đảm TTATGT với nhiệm vụ 

phòng chống dịch bệnh. 

- Ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người tham gia 

giao thông chưa cao, kỹ năng lái xe còn hạn chế; thanh thiếu niên, nhất là thanh 

thiếu niên người DTTS lái xe sau khi đã uống rượu bia, chưa đủ tuổi, không có 

giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu... Việc tuyên 

truyền pháp luật về TTATGT chưa triển khai sâu rộng đến từng thôn, làng, tổ dân 

phố, hộ gia đình; công tác quản lý, giáo dục đối với số đối tượng thanh thiếu niên 

người DTTS có hành vi càn quấy chưa hiệu quả. 
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- Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe mô tô, xe gắn 

máy, đối tượng thanh thiếu niên trên một số tuyến quốc lộ, đường giao thông 

nông thôn tại một số địa phương chưa hiệu quả, chưa xử lý nghiêm các vi phạm. 

Hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện còn thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa 

có phương án phòng chống hiệu quả đối với hành vi trốn tránh, đối phó của lái xe, 

chủ xe cố tình vi phạm chở quá tải, cơi nới thành thùng hàng. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, phát hiện và xử lý vi 

phạm còn hạn chế; hệ thống camera giám sát vừa thiếu vừa phân tán, chưa được 

sử dụng có hiệu quả. 

- Việc triển khai Kế hoạch số 281/KH-UBND trong quý II/2021 thiếu 

quyết liệt, chưa tập trung, chưa đồng bộ; hoạt động của lực lượng Công an xã, 

Tổ tự quản ATGT cấp xã một số nơi còn hạn chế. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III năm 2021 

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo của Ban 

An toàn giao thông tỉnh. Trong quý III và các tháng còn lại của năm 2021, để thực 

hiện mục tiêu giảm TNGT năm 2021 từ 5% - 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người 

chết, bị thương, các cấp, các ngành, các địa phương phải chú trọng, quan tâm chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021 và các 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT; trong đó, tập 

trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục đổi mới, vận dụng sáng tạo những cách làm hay để nâng cao hiệu 

quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT với nội dung 

và hình thức phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm địa phương; phát huy hiệu 

quả hệ thống thông tin cơ sở, tổ chức biên tập lại nội dung thông tin tuyên truyền 

về an toàn giao thông phù hợp với địa phương phát qua hệ thống loa truyền thanh 

của cơ sở; kết hợp các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống với các kênh 

thông tin hiện đại, mạng xã hội phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thanh thiếu niên, 

đồng thời chú trọng vận động cá biệt, nhất là đối với thanh thiếu niên người dân tộc 

thiểu số. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên tuyền, vận động 

nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản ở cơ sở. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng thanh tra, kiểm tra, tuần tra, 

kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT. Tập trung rà soát, khảo sát, xác định tuyến, địa 

bàn, đối tượng, thời gian trọng điểm, huy động tối đa các lực lượng tuần tra, kiểm 

soát, xử lý vi phạm TTATGT. Cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có 

nguy cơ cao dẫn đến TNGT; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, các hình thức xử  

lý đối với chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham 

gia giao thông để răn đe, phòng ngừa chung. Tiếp tục đấu tranh phòng chống tụ tập 

gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng 

xe, kích thước thành thùng hàng. 

3. Trong điều kiện tình hình TTATGT ngày càng phức tạp, yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương phải bố trí đủ lực lượng, phân công hợp lý, đồng thời đẩy 

mạnh việc thực hiện các giải pháp về ứng dụng công nghệ nhằm đảm đương được 
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nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, nhất là hệ thống giám sát, phát hiện vi phạm 

TTATGT và đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. 

4. Một số nhiệm vụ cụ thể: 

4.1. Ban An toàn giao thông tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 

Năm An toàn giao thông 2021 và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác 

bảo đảm TTATGT; tổ chức kiểm tra các địa phương phù hợp với tình hình dịch 

bệnh COVID-19. 

4.2. Sở Giao thông vận tải: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, 

rà soát cụ thể các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên 

các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn và tổng hợp, xây dựng kế hoạch, lộ trình 

khắc phục, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Phối hợp với UBND 

thành phố Pleiku tổ chức phân luồng giao thông đường Hồ Chí Minh tuyến tránh 

thành phố Pleiku, hoàn thành trước 30/7/2021. 

- Tiếp tục tăng cường đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 và máy kéo nhỏ 

hạng A4 tại địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Tập trung điều 

hành công tác vận tải gắn chặt với công tác phòng chống dịch COVID-19.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án ứng dụng các giải pháp 

công nghệ trong giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm TTATGT trong đô thị, trên các 

tuyến quốc lộ, đường tỉnh, các nút giao lớn, địa bàn phức tạp về TTATGT (tận 

dụng tối đa các nguồn lực để đầu tư hoặc huy động các camera của người dân, tổ 

chức và doanh nghiệp đã lắp đặt, thuê dịch vụ camera giám sát của các đơn vị cung 

cấp), báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/8/2021. 

4.3. Công an tỉnh:  

- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát lưu động và giám sát, 

phát hiện, xử phạt nguội; thiết lập trật tự, kỷ cương về TTATGT ngay ở địa bàn cơ 

sở. Xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, thời gian trọng điểm để xây dựng Kế hoạch 

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT; đặc biệt là trên các tuyến, địa bàn 

trọng điểm, thời gian thường xảy ra TNGT từ 18 giờ đến 24 giờ.  

- Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an 

các đơn vị của tỉnh và Công an cấp huyện, cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo 

đảm TTATGT, đặc biệt là kiểm soát, xử lý đối với thanh thiếu niên càn quấy, lạng 

lách, đánh võng, nẹt pô, đua xe..., các vi phạm về nồng độ cồn, quá tốc độ, không 

đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ 

thuật (không đèn chiếu sáng, tháo pô, xe cũ nát...).  

- Tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vận chuyển hàng hóa 

quá tải trọng, quá khổ giới hạn và tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. 

4.4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác an toàn giao thông trong ngành 

giáo dục khi vào năm học mới 2021 – 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến các chương trình giáo dục kiến thức, pháp luật và kỹ năng ATGT cho học 

sinh, sinh viên; triển khai công tác quản lý học sinh đến trường bằng xe ô tô, xe 
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buýt, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xe đưa đón học sinh; 

có biện pháp quản lý học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô đến trường và nâng 

cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh đi học bằng xe gắn máy, xe 

máy điện, xe đạp điện. 

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

- Nâng cao trách nhiệm trong quản lý địa bàn về TTATGT; phối hợp với các 

lực lượng chức năng của tỉnh để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT. 

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp huyện, cấp xã sau kỳ họp 

thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp; có Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể 

từng thành viên. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình TTATGT 6 tháng đầu năm, đề 

ra giải pháp phù hợp tình hình thực tế, chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe 

mô tô trên các quốc lộ, kéo giảm TNGT trên địa bàn cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên; 

đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác bảo đảm 

TTATGT, nhất là trong xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT, xử lý thông qua 

hình ảnh, áp dụng phạt nguội qua hệ thống camera giám sát.  

- Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị trong công tác bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy 

định của pháp luật về TTATGT kết hợp với phòng chống dịch bệnh COVID-19.  

- Gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban ATGT huyện 

với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ trên địa bàn. Chịu 

trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để gia tăng tai nạn giao thông trên địa 

bàn quản lý. 

- Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku khẩn trương chỉ đạo khai thác, sử dụng 

có hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát 

trong quản lý trật tự đô thị, tổ chức giao thông, giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm 

TTATGT. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh – Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 

công tác bảo đảm TTATGT 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

quý III năm 2021. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn 

vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c); 

- Ban TGTU, Ban DVTU; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC.                               

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lộc 
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