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BÁO CÁO 
Hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2016 

và nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng còn lại năm 2016 
 

Trong 9 tháng đầu năm 2016, 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 TTATGT 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 
TTATGT, Kế hoạch số 594/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2015 của Ủy ban An toàn 
giao thông Quốc gia triển khai công tác bảo đảm TTATGT năm 2016.  

Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ 
bảo đảm TTATGT 9 tháng đầu năm 2016 như sau:  

I. Công tác chỉ đạo các hoạt động bảo đảm TTATGT  
1. UBND tỉnh  
- Đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác An toàn giao thông năm 2015 và triển 

khai công tác đảm bảo TTATGT năm 2016; Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo 
TTATGT 3 tháng và 6 tháng đầu năm 2016; 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, đề ra mục tiêu phấn đấu giảm số vụ, số 
người chết và bị thương vì TNGT trong năm 2016 so với năm 2015. Đồng thời ban 
hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực này, như: 

- Văn bản số 6155/UBND-KTN ngày 25/12/2015 về việc tăng cường đảm bảo 
TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội xuân 2016; 

- Kế hoạch số 05/KH-ATGT ngày 29/01/2016 về triển khai công tác bảo đảm 
TTATGT trên địa bàn tỉnh năm 2016 chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với 
nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với khẩu hiệu 
hành động “Tính mạng con người là trên hết”, đề ra mục đích, chỉ tiêu cơ bản: 

+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm TTATGT; 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 trong cộng đồng. 

+ Xây dựng kế hoạch 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. 

+ Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ 
tỉnh đến tận xã, phường, thị trấn. 



+ Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm 
vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ 
quan, đơn vị thực thi công vụ. 

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận tải; phát hiện và 
xử lý vi phạm TTATGT. 

+ Phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí TNGT trên địa bàn tỉnh năm 2016 từ 05% - 10% 
về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2015. Các địa phương giảm 
tối thiểu 5% số người chết do TNGT;…. 

- Văn bản số 467/UBND-KTN ngày 17/02/2016 về tăng cường đảm bảo 
TTATGT và chấn chỉnh tình trạng xe dù, bến cóc trong hoạt động vận tải khách bằng 
xe ô tô; 

- Văn bản số 1335/UBND-KT ngày 12/04/2016 về tăng cường bảo đảm 
TTATGT trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2016; 

- Văn bản số 2111/UBND-KT ngày 30/05/2016 về tăng cường công tác đảm bảo 
TTATGT các tháng còn lại của năm 2016; 

- Văn bản số 3917/UBND-KT ngày 08/9/2016 về khắc phục các bất cập về hạ 
tầng giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh; 

- Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29/8/2016 về tăng cường thực hiện các biện 
pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh;  

- Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 06/9/2016 về tăng cường các giải pháp cấp bách 
bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; 

- Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai các mặt công tác trong lĩnh 
vực bảo đảm TTATGT, tổ chức phân làn giao thông trên các tuyến đường đủ điều 
kiện để tăng cường ý thức người tham gia giao thông;… 

2. Giám đốc 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 
TTATGT trong các lĩnh vực:  
 + Duy tu, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng công trình giao thông đảm bảo 
giao thông êm thuận, không ùn tắc; 
 + 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 phố triển khai nghiêm túc kế 
hoạch liên ngành về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT 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; … 

3. Giám đốc Công an tỉnh  
- Ban hành các Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực bảo đảm TTATGT, tập trung vào chủ đề Năm An toàn giao thông 2016 là “Xây 
dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người 
thực thi công vụ”, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm: 

+ Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT phù hợp với 
yêu cầu, nhiệm vụ năm 2016; 

+ 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 TTATGT 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, nồng độ cồn, 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,… 

- 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 TTATGT; mở các đợt 
cao điểm tuần tra kiểm soát theo chuyên đề.  

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh và các 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 an toàn giao thông, giải quyết những vấn đề phức 
tạp xảy ra về TTATGT.    

4. 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 TTATGT của UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh trong cơ quan 
mình quản lý, như: Kế hoạch số 05/KH-ATGT ngày 29/01/2016 về triển khai công 
tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh năm 2016, Kế hoạch số 23/KH-BATGT ngày 
01/4/2016 về tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối 
với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa 
bàn tỉnh, Kế hoạch số 25/KH-BATGT ngày 01/4/2016 về phát động thi đua bảo đảm 
TTATGT trên địa bàn tỉnh năm 2016, Chương trình hành động số 35/CTr-BATGT 
ngày 12/5/2016 về thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao 
thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020;… 



- 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 TTATGT”.  

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  
 Đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt 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 TTATGT năm 2016 trên địa bàn đến cơ sở. 

II. Kết quả triển khai công tác bảo đảm TTATGT 
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT được 

tăng cường đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về 
TTATGT của người dân 

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

gia giữ gìn TTATGT”, cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với 
bình yên sông nước”, 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 phổ biến 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 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh, 
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng chương trình tuyên truyền về an toàn giao 
thông sát với thực tế từng đơn vị; quán triệt đến cán bộ, cán bộ hưu trí, đảng viên, 
công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên,… 
triển khai đến khu dân cư, làng, xã, khu phố, lồng ghép nội dung ATGT 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; tổ chức thi Nông dân với an 
toàn giao thông; tổ chức hội nghị thông tin đảng viên, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 
và đội ngũ báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan 
tỉnh; tổ chức tuyên truyền ATGT cho các đối tượng học lớp bồi dưỡng đảng viên 
mới, lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho học viên lớp hoàn chỉnh trình độ sơ cấp lý 
luận chính trị; triển khai các kế hoạch tuyên truyền về nồng độ cồn, về xử lý xe đạp 
điện; tổ chức giao lưu trực tuyến chủ đề “Hoạt động bảo đảm an toàn giao thông trên 
địa bàn tỉnh” trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, đã giải quyết thỏa đáng các ý 
kiến thắc mắc của nhiều bạn đọc tham gia; vận động các doanh nghiệp tài trợ áo 
phao, mũ bảo hiểm để cấp phát cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ 
chức chương trình “Kết nối cộng đồng – Vì an toàn giao thông”;…. 

- Công an tỉnh: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
ATGT năm 2016 với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, đổi mới nội dung, hình thức 
phù hợp với nhóm đối tượng, địa bàn; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cá biệt các 



đối tượng thường xuyên, cố tình vi phạm; gắn công tác tuyên truyền vào nội dung 
phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, với nhiệm vụ tuần tra kiểm 
soát và xử lý vi phạm. Chủ động phối hợp các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải và 
các HTX vận tải tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ lái xe; trách nhiệm của 
các đơn vị thi công, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, HTX vận tải trong việc 
quản lý, giáo dục đội ngũ lái xe, cam kết không vi phạm pháp luật về ATGT. Kết 
quả: đã biên tập, phát hành 70 đĩa DVD phim tài liệu cảnh báo hậu quả nặng nề để lại 
do TNGT; tổ chức chiếu phim 215 lượt qua thiết bị truyền hình cho 15.864 lượt 
người dân đến xử lý vi phạm, đăng ký phương tiện; in và cấp phát 7.000 móc khóa 
tuyên truyền, 1.000 bộ lịch tuyên truyền các câu khẩu hiệu và tranh cổ động về 
ATGT; in và dán 2.080 tờ khẩu hiệu, 995 tờ áp phích tuyên truyền tại trụ sở các 
trường học, các thôn, làng, các điểm sinh hoạt cộng đồng ở vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa; tổ chức 72 lượt tuyên truyền cho 3.558 nhân viên, lái xe thuộc 95 đơn 
vị doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, kịp thời phổ biến các 
nguyên nhân dẫn đến TNGT và cách phòng tránh TNGT khi tham gia giao thông, 
đồng thời, quán triệt trách nhiệm của chủ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc quản lý 
lái xe, kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm, không để hậu quả xảy ra. Xây 
dựng và lắp đặt 273 pano tuyên truyền gắn trên các tuyến quốc lộ, trên trụ điện dọc 
các tuyến tỉnh lộ và bê tông nông thôn để cảnh báo một số nguyên nhân dẫn đến 
TNGT và tuyên truyền các quy tắc giao thông. Tuyên truyền, giáo dục nhắc nhở cá 
biệt trên 530 lượt phương tiện đò ngang chở khách, hàng hóa đi các tuyến Hải Minh- 
Hàm Tử, Hải Cảng - Nhơn Châu, các tuyến chở khách du lịch xã Nhơn Lý, Nhơn Hải 
ra các hòn đảo trên biển phải thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, 
trang bị đầy đủ các trang thiết bị cứu sinh trước khi xuất bến, hành khách phải mặc áo 
phao khi đi trên phương tiện. Phối hợp chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể 
tiếp tục nhân rộng mô hình “Thắp sáng Quốc lộ”, “Thắp sáng đường quê” tại 9 đoạn 
quốc lộ, tỉnh lộ và bê tông nông thôn trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài hơn 14 km, 
góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo TTATGT, phòng ngừa 
TNGT, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. 

- Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển 
khai 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 thường xuyên 
chuyển tải tất cả các chủ trương, văn bản mới về an toàn giao thông, hàng tuần đều 
đặn đăng các tin bài phản ánh kịp thời tình hình giao thông diễn ra trên địa bàn tỉnh; 
phối hợp cùng Đài Phát Thanh truyền hình Bình Định xây dựng chuyên mục ATGT 
hàng tuần phát trên sóng phát thanh và truyền hình, xây dựng nhiều phóng sự, kịp 
thời đưa tin, bài đăng trên các phương tiện truyền thông; cấp phát hơn 500 tờ rơi nội 
dung trích một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ cho lái xe biết, chấp hành; đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu các đơn vị 
kinh doanh vận tải, các doanh nghiệp khai thác cảng biển, các kho chứa hàng thực 
hiện nghiêm cam kết chấp hành các quy định trong vận chuyển hàng hóa, bốc xếp 
hàng hóa lên phương tiện đúng trọng tải quy định; tuyên truyền thực hiện quy định 
của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh; tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến xe máy điện, mô tô 
điện, đặc biệt chú trọng đến nguyên tắc tham gia giao thông an toàn và việc thực hiện 



nghĩa vụ đăng ký đối với xe máy điện, mô tô điện đang lưu hành trước ngày 
01/7/2016; tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy 
nội địa, hướng dẫn các quy định về điều kiện kinh doanh hành khách bằng đường 
thủy nội địa, đào tạo cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn điều khiển phương 
tiện, chứng chỉ, nghiệp vụ có liên quan hoạt động trên đường thủy nội địa.  

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài truyền thanh 
cấp huyện, xã và các cơ quan truyền thông, báo chí, thông tin kịp thời tình hình 
TTATGT và cảnh báo các nguy cơ cao gây TNGT, phê phán các hành vi vi phạm, 
như: uống rượu, bia điều khiển phương tiện, chở quá số người, không đội mũ bảo 
hiểm, thiếu chú ý quan sát, phương tiện hết hạn đăng kiểm,…khi tham gia giao thông. 

2. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT 
a) Các lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động tăng cường lực lượng, tích cực 

phối hợp với Thanh tra giao thông đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về 
TTATGT, 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 TNGT trên các tuyến đường. 
Trong 9 tháng đầu năm 2016: 

- Đã phát hiện, lập biên bản xử lý 39.163 trường hợp vi phạm, trong đó:  
+ Đối tượng vi phạm: 2.435 xe khách, 9.676 xe tải, 1.594 xe con, 25.079 xe 

môtô, 379 phương tiện khác 
+ Hành vi vi phạm: 6.630 trường hợp vi phạm tốc độ, 12.465 trường hợp không 

đội mũ bảo hiểm, 5.097 trường hợp không có GPLX, 4.792 không có đăng ký xe, 
1.677 trường hợp chở quá số người quy định, 136 trường hợp quá tải trọng, 945 
trường hợp uống rượu bia quá nồng độ cồn quy định,… 

- Kết quả xử lý: tạm giữ 9.387 lượt phương tiện, tước 3.720 Giấy phép lái xe, 
phạt tiền hơn 30,7 tỷ đồng. Đã ghi hình, phát hiện, tra cứu, xác minh và gửi thông báo 
3.654 trường hợp vi phạm TTATGT, có 1.106 trường hợp đến xử lý (đạt 30,3%).  

b) Thanh tra giao thông phối hợp cùng các lực lượng chức năng và các địa 
phương thực hiện các đợt kiểm tra, xử lý các vi phạm về: điều kiện đảm bảo an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, người lái phương tiện giao thông 
đường bộ; kiểm tra trật tự vận tải tại các bến xe, việc kê khai niêm yết giá vé, giao vé 
cho hành khách đi xe; kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại các doanh nghiệp vận 
tải, bến xe khách trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh tình hình các phương tiện vi phạm về 
an toàn kỹ thuật, xe ô tô vận chuyển khách quần đảo, đậu đỗ, đón trả khách sai quy 
định, các xe hợp đồng trá hình, các xe ô tô tải cơi nới thùng xe để chở hàng quá 
tải;…Kết quả, đã lập biên bản xử lý 1.743 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 6,9 tỷ 
đồng, tước giấy phép lái xe 270 trường hợp.  

c) Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công an các địa phương và các 
đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT đường 
thủy nội địa; tổ chức lập biên bản và ra quyết định xử lý 120 trường hợp vi phạm, với 
tổng số tiền phạt hơn 54 triệu đồng. Tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành thực 
hiện theo Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của UBND tỉnh và các địa 
phương tiến hành kiểm tra, lập biên bản đình chỉ 95 phương tiện thủy không đảm bảo 



các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, đình chỉ 12 bến đò không phép,  
giao cho chính quyền địa phương (UBND cấp xã) quản lý theo quy định.  

d) Các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT 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; tăng cường kiểm tra ATGT tại các điểm giao cắt giữa 
đường bộ với đường sắt; tăng cường kiểm tra ATGT đường thủy tại các bến ngang 
sông, điểm du lịch;... 

đ) Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp khởi tố 61 vụ, 60 bị can, lực lượng Cảnh sát 
giao thông đường bộ đã thụ lý và ra quyết định xử phạt hành chính 219 vụ, phạt tiền 
hơn 664 triệu đồng. 

3. Công tác kiểm tra, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; 
quản lý và cải thiện điều kiện an toàn của  kết cấu hạ tầng giao thông  

a) Kiểm tra, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông 
Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương đã tổ chức các 

đoàn công tác liên ngành kiểm tra các điểm đen, điểm tiềm ẩn, các bất cập về hạ tầng 
giao thông tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ kết quả kiểm tra, Ban An 
toàn giao thông tỉnh đã 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 chốt 
đèn tín hiệu giao thông tại thị trấn Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân), xã Cát Hanh (Phù Cát) và 
xã Nhơn Lý (Quy Nhơn); lắp đặt Panô tuyên truyền ATGT đường sắt trên địa bàn 
tỉnh; bổ sung biển báo, sơn gở giảm tốc;...); đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông vận 
tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn, các bất cập về hạ 
tầng giao thông theo thẩm quyền. Đồng thời Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp 
với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và đơn vị quản lý đường sắt kiểm tra hành 
lang an toàn đường sắt tại 64 đường ngang có người gác, đường ngang phòng vệ bằng 
biển báo, đèn hiệu và 77 đường ngang dân sinh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành 
chức năng và các địa phương khắc phục theo thẩm quyền. 

b) Công tác quản lý hạ tầng giao thông và cải thiện điều kiện ATGT 
- Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo đơn vị quản lý 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. Phối hợp các đơn vị, địa phương khảo sát, 
thống nhất kiến nghị điều chỉnh một số hạng mục ATGT trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc 
lộ 19 liên quan đến hệ thống biển báo, giải phân cách, vạch sơn đề nghị nhà đầu tư 
tập hợp, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải có quyết định điều chỉnh để thực hiện. 

- 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. 

4. Công tác quản lý vận tải, phương tiện người lái 
a) Công tác quản lý hoạt động vận tải 



Sở Giao thông vận tải đã thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận chuyển khách dịp 
lễ, Tết; trong đó, Sở đã chỉ đạo cụ thể doanh nghiệp bến xe, bến đò, các doanh nghiệp 
vận tải khách, Thanh tra Sở, các phòng nghiệp vụ theo chức năng phối hợp lực lượng 
Công an tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm TTATGT, không để 
xảy ra hiện tượng lèn khách, chở khách quá quy định. Phối hợp với Hiệp hội vận tải 
hành khách liên tỉnh và du lịch thành phố Hồ Chí Minh mở lớp tập huấn cho 800 học 
viên là người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Phối hợp với Sở 
Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh kinh phí hỗ trợ cho hoạt động 
tuyến xe chạy theo hình thức hợp đồng từ xã Nhơn Hải đến thành phố Quy Nhơn và 
ngược lại theo kiến nghị của cử tri xã Nhơn Hải. 

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. Vận tải bằng xe buýt, xe taxi từng bước 
nâng cao chất lượng phục vụ, nên lượng khách ngày càng đông, góp phần hạn chế 
mật độ xe cá nhân lưu thông. Trong 9 tháng đầu năm 2016, Sở Giao thông vận tải đã 
cấp phép được 160 đơn vị kinh doanh vận tải, nâng tổng số đơn vị được cấp phép 
kinh doanh vận tải hiện đang quản lý trên toàn tỉnh là 428 đơn vị. 

Vận chuyển hành khách: trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng lượng hành khách 
vận chuyển ước tính đạt 24.752.800 hành khách, luân chuyển 2.463.570.900 hành 
khách.km; so với cùng kỳ vận chuyển tăng 6,2%, luân chuyển tăng 8,6%. Trong đó: 

Vận chuyển hàng hoá: trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng lượng hàng hóa vận 
chuyển ước tính đạt 11.615.000 tấn, luân chuyển đạt 1.876.698.000 tấn-km; so với 
cùng kỳ, vận chuyển hàng hóa tăng 5,6%, luân chuyển hàng hóa tăng 5,2%.  

Hàng hoá thông qua cảng 9 tháng đầu năm 2016 đạt gần 6.228.000 tấn, giảm 
5,6% so với cùng kỳ năm 2015.  

b) Công tác quản lý vận tải đường thủy nội địa  
 Trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 tuyến thủy nội địa Hải Cảng – Nhơn Châu 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 8 tuyến thủy nội địa chưa được công bố theo quy định. 
Trên địa bàn tỉnh không có cảng, bến thủy nội địa đủ tiêu chuẩn để cấp phép hoạt 
động theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ 
GTVT quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.  
 Đến ngày 31/8/2016, Sở Giao thông vận tải đã cấp 354 giấy chứng nhận đăng ký 
phương tiện thủy nội địa (trong đó có 42 phương tiện đã làm thủ tục xóa sổ đăng ký). 
Từ kết quả, kiểm tra khảo sát gần đây, số lượng phương tiện thủy nội địa còn hoạt 
động thực tế trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 188 phương tiện (cụ thể: Quy Nhơn 132 
chiếc, Tây Sơn 25 chiếc, An Nhơn 14 chiếc, Vân Canh 4 chiếc, Phù Mỹ 4 chiếc, Tuy 
Phước 3 chiếc và Phù Cát 6 chiếc), đó là chưa tính phương tiện thô sơ, gia dụng được 
các hộ gia đình sử dụng vào mùa mưa, lũ. Trong đó, có một số phương tiện đã được 
đăng kiểm, đăng ký theo quy định; tuy nhiên vẫn còn nhiều phương tiện chưa đăng 
kiểm, đăng ký hoặc hết hạn kiểm định nhưng chưa đăng kiểm lại. 
 c) Công tác kiểm soát tải trọng phương tiện 



 Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã đã 
triển khai đồng loạt công tác cân kiểm tra tải trọng xe trên tất cả các tuyến đường trên 
địa bàn tỉnh. Kết quả đã phát hiện, xử lý 350 trường hợp xe quá tải trọng, phạt tiền 
gần 3,6 tỷ đồng. Kết quả đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của chủ 
phương tiện, chủ hàng và các lái xe tham gia vận chuyển hàng hóa chấp hành các quy 
định của pháp luật về tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông, góp phần bảo vệ 
cầu đường trên hệ thống đường bộ địa phương. 
 d) Công tác kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải 
 Sở Giao thông vận tải thành lập Đoàn kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh 
vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 
tại 15 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, xử phạt 05 đơn vị với tổng số 
tiền là 25 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải 01 tháng đối 
với 02 trường hợp. Kết quả xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình và 
phản ánh của các Bến xe quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 
15/4/2015 của Bộ GTVT, trong tháng 9 năm 2016: đã xử lý thu hồi phù hiệu 01 tháng 
đối với 35 phương tiện của 26 đơn vị vận tải; nhắc nhở 30 phương tiện vi phạm tốc 
độ, bỏ chuyến, bỏ bến. 

đ) Công tác quản lý phương tiện và người lái 
* Quản lý phương tiện 
+ Đăng ký phương tiện: trong 9 tháng đầu năm 2016 đã tiếp nhận đăng ký mới 

8.291 xe ô tô, 41.848 xe mô tô, 541 xe máy điện; nâng tổng số phương tiện hiện đang 
quản lý là 1.025.048 xe (trong đó ôtô 46.146 xe, mô tô 978.361 xe, 541 xe máy điện). 
So với cùng kỳ năm 2015, đăng ký mới xe ô tô tăng 182,6%, đăng ký mới xe mô tô 
tăng 15,6%. 

+ Đăng kiểm phương tiện: Trong 9 tháng đầu năm 2016 đã kiểm định an toàn kỹ 
thuật cho 18.647 lượt phương tiện; trong đó số lượt xe đạt yêu cầu là 15.622 chiếm 
83,8%, không đạt: 3.025 chiếm 16,2 % (chủ yếu là các hạng mục của hệ thống phanh 
và hệ thống lái của xe). 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.  

+ Làm việc với Chi nhánh Chi cục Đăng kiểm số 4 tại Bình Định đã tháo gỡ 
vướng mắc trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ.  

* Công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX; bằng thuyền trưởng và chứng chỉ 
chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa 

+ Công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX được tăng cường, các đơn vị đào tạo 
thực hiện nghiêm túc các quy định về xe tập lái, nâng cao chất lượng trình độ đội ngũ 
giáo viên dạy lái xe, bổ sung các nội dung mới, tăng cường thời gian thực hành lái xe. 
Trong 9 tháng đầu năm 2016 đã đào tạo, sát hạch cấp 5.520 GPLX ô tô, 8.835 GPLX 
mô tô, đổi 52.270 GPLX các loại. So với cùng kỳ năm 2015, sát hạch cấp mới GPLX 
ô tô tăng 15%, sát hạch cấp GPLX mô tô tăng 8%, đổi GPLX các loại tăng 270%. 
 + Công tác đào tạo bằng thuyền trưởng và chứng chỉ chuyên môn cho người điều 
khiển phương tiện thủy nội địa, trong 9 tháng đầu năm 2016 đã tổ chức đào tạo và 
cấp 95 Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện hạng 1 và 93 Giấy chứng nhận khả 



năng chuyên môn thuyền trưởng hạng 3 cho người điều khiển phương tiện thủy nội 
địa. Góp phần đảm bảo nhu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa trên địa 
bàn tỉnh đủ điều kiện để tham gia điều khiển phương tiện thủy nội địa đúng quy định. 

5. Công tác tổ chức sơ cứu, cấp cứu khi xảy ra tai nạn giao thông và điều trị 
người bị thương tích do tai nạn giao thông:  

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, nhất là trong dịp lễ, tết,…đã góp 
phần hạn chế thương vong do tai nạn giao thông. Trong 9 tháng đầu năm 2016, Bệnh 
viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 5.429 nạn nhân bị TNGT đến cấp cứu (gồm: người 
Bình Định 4.386 nạn nhân chiếm 80,8%, các tỉnh khác 1.043 nạn nhân chiếm 19,2%), 
trong đó chủ yếu bị chấn thương sọ não 3.337 nạn nhân, chiếm 61,5%. So với cùng 
kỳ năm 2015, tăng 1.202 nạn nhân (28,4%) bị TNGT đến cấp cứu. 

6. Công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương 
Ban An toàn giao thông tỉnh đã 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 
TTATGT nhằm kiểm tra việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT tại các địa 
phương, kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý các kiến nghị của địa phương trên lĩnh vực 
bảo đảm TTATGT; đồng thời đề ra các giải pháp bảo đảm TTATGT, góp phần giảm 
tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

III. Tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2016 (từ ngày 16/11/2015 đến ngày 
15/8/2016-theo số liệu Công an tỉnh) 

1. Tình hình: Toàn tỉnh xảy ra 268 vụ tai nạn giao thông, chết 155 người, bị 
thương 188 người; So với cùng kỳ năm 2015: giảm 21 vụ (-7,3%), tăng 07 người chết 
(4,7%), giảm 50 người bị thương (-21,1%). Trong đó: 

- Đường sắt: xảy ra 08 vụ, làm chết 06 người, bị thương 02 người; so với cùng 
kỳ năm 2015, tăng 03 vụ, tăng 01 người chết, tăng 02 người bị thương             

- Đường bộ: xảy ra 260 vụ, làm chết 149 người, bị thương 186 người; so với 
cùng kỳ năm 2015, giảm 24 vụ, tăng 06 người chết, giảm 52 người bị thương. 

2. Phân tích tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2016 
* Địa phương: 
+ Có 05 địa phương giảm số người chết vì TNGT, là: An Nhơn, Tây Sơn, Tuy 

Phước, Vĩnh Thạnh và An Lão. 
+ Có 05 địa phương có số người chết vì TNGT tăng, là: Quy Nhơn, Hoài Nhơn, 

Phù Mỹ, Phù Cát và Hoài Ân. 
+ Có 01 địa phương có số người chết vì TNGT không tăng không giảm, là: Vân 

Canh. 
* Tuyến đường xảy ra TNGT: quốc lộ chiếm 48,6%; tỉnh lộ chiếm 12,7%; nội 

thị chiếm 25%; bê tông nông thôn chiếm 10,8%; đường sắt chiếm 2,9%. So với cùng 
kỳ: quốc lộ tăng 13,1%; tỉnh lộ tăng 2,8%; nội thị giảm 13%; bê tông nông thôn giảm 
2,9%; đường sắt không tăng không giảm. 



* Đối tượng gây TNGT: môtô, xe gắn máy, xe máy điện chiếm 64,6%; ô tô 
chiếm 32,5%, tàu lửa chiếm 2,9%; So với cùng kỳ: môtô, xe gắn máy, xe máy điện  
tăng 1,1%; ô tô giảm 1,1%; tàu lửa không tăng không giảm. 

IV. Nhận xét, đánh giá 
1. Kết quả nổi bật 
a) UBND tỉnh đã ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể 

để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT. 
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 
TTATGT. 

c) Công tác cưỡng chế thi hành pháp luật được tăng cường mạnh mẽ, đã mở 
nhiều đợt cao điểm, xử lý theo chuyên đề; 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 TTATGT gây tai nạn giao thông.  

d) 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. 

đ) 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 TTATGT qua đường dây nóng.  

e) Tai nạn giao thông giảm 02 mặt so cùng kỳ năm 2015: số vụ giảm 21 vụ (-
7,3%) và số người bị thương giảm 50 người (-21,1%); tình hình TTATGT đường 
thủy nội địa được đảm bảo, TNGT trên đường thủy không xảy ra.  

2. Tồn tại, hạn chế 
a) Tuy số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông có giảm, nhưng số 

người chết tăng 7 người (4,7%); có thời điểm, nhất là trong dịp lễ, Tết tai nạn giao 
thông còn xảy ra nhiều; người điều khiển xe mô tô gây TNGT có chiều hướng gia 
tăng (so với cùng kỳ tăng 1,1%). 

b) Các vi phạm trên địa bàn xảy ra nhiều và có chiều hướng gia tăng so cùng kỳ 
năm 2015; hầu hết nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT là do ý thức của người điều 
khiển phương tiện (vi phạm về tốc độ; thiếu chú ý quan sát; đi không đúng làn đường, 
phần đường,…). Tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện không tuân thủ 
luật giao thông còn xảy ra nhiều nơi và mọi lúc. (theo thống kê độ tuổi dưới 18 tuổi 
gây TNGT chiếm 8,4%, So với cùng kỳ tăng 3,9%). 

c) 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 nhiều vị 
trí mất ATGT ở tất cả các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường nông 
thôn, đường sắt.  

d) Nhiều số 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 chấp hành quy tắc giao 
thông và các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT là nguyên nhân chính gây 
tai nạn giao thông. Có nhiều trường hợp cố tình vi phạm như: không đội mũ bảo 
hiểm, chở quá người quy định, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ.... 

c) Công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật về TTATGT chưa được 
phát huy mạnh mẽ; 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 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 về cầu đường 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 TNGT 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) Công tác đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy nội địa còn bất cập; chưa có 
quy hoạch mạng lưới giao thông đường thủy nội địa nên chưa có cơ sở để đầu tư phát 
triển cảng, bến, tuyến đường thủy nội địa cho phù hợp với tiềm năng phát triển kinh 
tế du lịch biển của địa phương. 

V. Những nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm TTATGT của 3 tháng cuối 
năm 2016 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số 
vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2015, 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 TTATGT 
a) Tiếp tục triển khai quyết liệt chủ đề Năm An toàn giao thông 2016 là “Xây 

dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người 
thực thi công vụ” với khẩu hiệu hành động “Tính mạng con người là trên hết”; ngăn 
chặn TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến phương tiện chở khách đường bộ và 
đường thủy nội địa. 

b) Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT mà 
UBND tỉnh đã chỉ đạo tại văn bản số 2111/UBND-KT ngày 30/5/2016 về tăng cường 
công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh các tháng còn lại của năm 2016; Chỉ thị 
số 16/CT-UBND ngày 29/8/2016 về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 06/9/2016 của 
về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy 
nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. 



c) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát động thi đua bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2016; Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử 
lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới 
đường bộ trên địa bàn tỉnh năm 2016. 

d) Triển khai thực hiện Quyết định số 2376/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ 
Giao thông vận tải về phê duyệt Đề án “Tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT 
đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn 
quốc”. 

2. Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 

- Đưa công tác phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đến từng người dân, hộ 
gia đình, khu dân cư, chú trọng khu vực nông thôn, các đối tượng cá biệt. 

- Khuyến cáo các nguy cơ TNGT, các biện pháp phòng tránh tai nạn và giáo dục 
ý thức tự bảo vệ mình để người tham gia giao thông thực hiện. 

- Vận động hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia bảo đảm 
TTATGT; vận động tài trợ và tổ chức cấp phát áo phao, mũ bảo hiểm cho các em học 
sinh trên địa bàn tỉnh để tham gia giao thông an toàn. 

3. Tăng cường công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa tai nạn  
- Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng công an đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, 

xử lý nghiêm vi phạm của lái xe, tập trung xử lý các lỗi vi phạm, như: tốc độ, lấn 
đường, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, xe chở quá tải, phương tiện 
thủy không đảm bảo an toàn theo quy định,…. Huy động tối đa lực lượng (kể cả lực 
lượng công an xã, phường, thị trấn), phương tiện, trang thiết bị tăng cường tuần tra, 
kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT, nhất là các lỗi vi phạm có 
nguy cơ cao gây tai nạn. 

- Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh 
nghiệp kinh doanh vận tải về các điều kiện kinh doanh, quản lý chặt chẽ luồng tuyến, 
bến bãi, thiết bị giám sát hành trình, giá cước. Tiếp tục tăng cường công tác tổ chức 
đột xuất kiểm soát tải trọng xe lưu động trên tất cả các tuyến đường. Đẩy mạnh công 
tác kiểm tra ATGT thủy nội địa trong mùa mưa bão. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng 
cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT trên các tuyến 
đường địa phương quản lý; chú trọng xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm 
hành lang ATGT, xe chở quá tải trọng, các bến đò ngang trái phép không an toàn,… 

4. Chủ động kiểm tra, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; 
quản lý và cải thiện điều kiện an toàn của  kết cấu hạ tầng giao thông  



- Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương thường 
xuyên tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra các điểm đen, điểm tiềm ẩn, các 
bất cập hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, để kiến nghị và xử lý kịp thời;  

- Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông 
trên địa bàn tỉnh, như: tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL1A); 
công trình nâng cấp, mở rộng QL1D đoạn ngã ba Long Vân đến bến xe khách liên 
tỉnh; công trình: Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội kéo dài, đường phía Tây tỉnh 
đoạn Km130 –Km137,5; đường vào Di tích Văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các 
Di tích Văn hóa lịch sử Quốc gia, Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh, 
cầu Hoa Lư. Phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng giao thông 
nông thôn theo kế hoạch đề ra. 

- Các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông phải thường xuyên rà soát, khắc phục về 
cơ bản các bất cập về cầu, đường trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý, bảo đảm 
giao thông thuận lợi cho vận chuyển hành khách, hàng hóa và đi lại của người dân: 
tăng cường duy tu bảo dưỡng cầu đường; rà soát điều chỉnh, bổ sung biển báo, sơn kẻ 
vạch đường, tín hiệu giao thông,... 

- 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 tai nạn giao thông. 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. Tăng cường bảo đảm TTATGT trên địa bàn nông thôn; 
chủ động đề ra các phương án chống lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông đường 
bộ, đường sắt, đường thủy nội địa gây mất an toàn giao thông. Tăng cường biện pháp 
cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại những điểm giao cắt đường bộ với đường 
sắt không có rào chắn, ngăn chặn việc mở đường ngang trái phép giao cắt giữa đường 
bộ với đường sắt.  

5. Siết chặt công tác quản lý vận tải, phương tiện người lái 
Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác 

sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; kiểm soát 
chặt chẽ tình trạng cơi nới khung xe, gầm xe để chở hàng quá tải trọng. Thanh tra, 
kiểm tra các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; kiên quyết 
xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô, chú trọng quản lý xe hoạt động vận tải theo hình thức Hợp đồng, 
xe dù; tiếp tục triển khai thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường; triển 
khai lập Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, Đề án phát triển giao thông 
đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, Chi cục Đăng kiểm 4 và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện 
công tác đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. 

6. Tăng cường tổ chức sơ cứu, cấp cứu khi xảy ra tai nạn giao thông và điều 
trị người bị thương tích do TNGT  

Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế tăng cường công tác sơ cấp cứu, 
vận chuyển người bị tai nạn đến các cơ sở y tế kịp thời và tích cực điều trị nhằm hạn 
chế tử vong các trường hợp chấn thương do TNGT. 

7. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương 



Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành đánh 
giá, rà soát tình hình TNGT, phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục; đôn 
đốc, nhắc nhở và yêu cầu các địa phương có TNGT tăng phải thực hiện quyết liệt các 
biện pháp ngăn chặn TNGT gia tăng; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ 
tịch UBND tỉnh biết, chỉ đạo./. 

 
           BAN ATGT TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 
 
 



PHỤ LỤC TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
9 tháng đầu năm 2016  (Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 15/8/2016)   

Số liệu Công an tỉnh 
 
 

TT ĐỊA BÀN 
9 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2016 
SO SÁNH CÙNG KỲ  

(NĂM 2015) 
Vụ Chết BT Vụ Chết BT 

1 Hoài Nhơn 55 23 65 0 5 -10 

2 Quy Nhơn 94 34 70 -13 9 -16 

3 Phù Mỹ 23 22 4 10 8 2 

4 Phù Cát 22 22 8 2 4 -4 

5 An Nhơn 13 12 6 -17 -13 -9 

6 Tây Sơn 11 9 5 -3 -3 -6 

7 Tuy Phước 15 10 6 -8 -6 -6 

8 Vân Canh 12 10 8 3 0 4 

9 Vĩnh Thạnh 4 2 3 -2 -1 -5 

10 Hoài Ân 13 11 4 5 5 -5 

11 An Lão 6 0 9 2 -1 5 

TỔNG 268 155 188 -21 
(-7,3%) 

07 
(4,7%) 

-50 
(-21,1%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
9 tháng đầu năm 2016  (Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 15/8/2016)   

Số liệu Công an tỉnh 
 
 

TT Tuyến 
đường 

9 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2016 

SO SÁNH CÙNG KỲ  
(NĂM 2015) 

Vụ Chết BT Vụ Chết BT 

1 Quốc lộ 1 73 51 42 11 5 -2 

2 Quốc lộ 1D 7 4 5 5 2 5 

3 Quốc lộ 19 32 19 20 8 -1 4 

4 Quốc lộ 19B 6 5 1 1 -1 -1 

5 Quốc lộ 19C 12 9 10 4 -1 7 

6 Tỉnh lộ 34 22 28 2 3 -4 

7 Nội thị 67 24 53 -44 3 -48 

8 Bê tông 
nông thôn 29 15 27 -11 -4 -13 

9 Đường sắt 8 6 2 3 1 2 

TỔNG 268 155 188 -21 
(-7,3%) 

07 
(4,7%) 

-50 
(-21,1%) 
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