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Tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2022, 
triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

 
 

Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm 

an toàn giao thông năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn 
Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT 

tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện: Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường 
sắt Việt Nam, Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công 

ty CP vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam; Lãnh đạo và Thành viên Ban 
An toàn giao thông tỉnh; Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Công an tỉnh, Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng. Sau khi nghe Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo và 
các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh kết luận và 
chỉ đạo một số nội dung sau: 

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát, kinh tế mở cửa, hoạt 

động vận tải hàng hoá, hành khách được kết nối trở lại, lưu lượng phương tiện tăng 
cao. Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, công tác bảo 
đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả hết sức tích 

cực: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương; 
công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng được triển 

khai quyết liệt, xử lý vi phạm nghiêm minh tạo được sự răn đe đối với người vi phạm;  
công tác xử lý vi phạm tải trọng phương tiện, phương tiện vi phạm kích thước thành 

thùng cơ bản được kiểm soát... 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đảm bảo TTATGT trên địa 

bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế: Xảy ra 01 tai nạn giao thông đặc biệt 
nghiêm trọng đường thuỷ; y thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận 

người dân chưa cao, tình trạng đi xe máy, xe điện không đội mũ bảo hiểm, chở 
quá số người quy định, không tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu, phóng nhanh 
vượt ẩu còn xảy ra; vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách: “xe dù, bến 

cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” vẫn diễn biến phức 
tạp; công tác quản lý xe bốn bánh có gắn động cơ điện (hoặc xăng) hoạt động trên 

địa bàn tỉnh thiếu chặt chẽ; việc lấn chiếm hành lang vỉa hè họp chợ, bán hàng 
quán gây cản trở giao thông còn tái diễn… 

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đề ra các giải pháp có 
hiệu quả trong năm 2023, phấn đấu kéo giảm tổi thiểu 5% TNGT trên cả ba tiêu chí 
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về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương bám sát các chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong công tác bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát, 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT; tập trung vào các tuyến Quốc 

lộ, đặc biệt những đoạn thường xảy ra TNGT và những đoạn đường nguy hiểm, 
tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT; đối với trung tâm thị xã Sa Pa tăng cường kiểm tra, 

phân luồng, điểm đỗ xe để không xảy ra ách tắc giao thông, đặc biệt những ngày 
cuối tuần và các dịp nghỉ Lễ. 

- Tập trung xử lý xe quá tải trên các tuyến Quốc lộ, chỉ đạo Công an các địa 
phương xử lý quá tải trên các tuyến Tỉnh lộ, giao thông nông thôn. 

- Chủ động xử lý cắt thành thùng xe quá tải do cơi nới thành thùng tự hoán 
cải; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp tự giác cắt bỏ. 

- Tập trung phân tích, đánh giá tình hình TTATGT, xác định những địa bàn, 
khu vực phức tạp, nhạy cảm, thời gian, đối tượng vi phạm… để có phương án tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.  

- Chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch cao điểm Lễ, Tết trong công 
tác bảo đảm trật tự ATGT theo chỉ đạo các cấp bộ ngành; duy trì thường xuyên 

hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, phối hợp chặt chẽ với 
các lực lượng khác nâng cao hiệu quả, hiệu lực tuần tra kiểm soát trật tự ATGT 

trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của các lực lượng, kịp 
thời chấn chỉnh những sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 

- Nghiên cứu, đề xuất lắp đặt bổ sung hệ thống camera phục vụ an ninh trật 
tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, nâng cao chất 

lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, gắn 
với duy tu, bảo đảm an toàn và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện có; 

nâng cao hiệu quả bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường 
thủy nội địa. Tổ chức kiểm tra, rà soát điểm đen, điểm có nguy cơ cao gây mất an toàn 
giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; rà soát, bổ sung hệ thống biển báo 

hiệu đường bộ trên các tuyến đường. Nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông 
trọng điểm, các tuyến đường đô thị và trả lại lòng đường phục vụ người dân đi lại 1 

tuần trước Tết. Triển khai phương án vận tải khách trong dịp Tết, đảm bảo an toàn 
thuận tiện, đáp ứng đầy đủ phương tiện đi lại cho người dân về quê đón Tết. 

- Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải, đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối 

với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thuỷ nội địa. Đẩy mạnh sử dụng 
thiết bị giám sát hành trình trong quản lý và xử lý vi phạm trong kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải. 
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- Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất chuyên ngành giao 

thông vận tải; kiểm soát chặt chẽ tải trọng hàng hoá tại nguồn; tăng cường xử lý 
cắt thành thùng xe cơi nới kết hợp việc tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp  
phương tiện để tự giác chấp hành. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng thực hiện 
tốt công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; tham mưu đề xuất phương 

án đầu tư các tuyến đường gom, thu hẹp và xoá lối đi tự mở qua đường sắt theo 
lộ trình tại Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông 2023 trong hệ thống giáo dục 

và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác giáo dục ATGT cho HSSV 
trong các dịp cao điểm như: Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão, nghỉ 30/4-

01/5, nghỉ hè, Quốc khánh 02/9, kỳ thi tốt nghiệp THPT, đầu năm học mới 2023 
- 2024 và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường 

- tháng 9/2023; triển khai chương trình giáo dục ATGT chính khóa cho các cấp 
học theo yêu cầu số hóa và triển khai các chương trình giảng dạy an toàn giao 

thông theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông  

Tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo, đài của địa phương 

tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về 
trật tự An toàn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền ATGT trên nền tảng 

số, mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm 
TTATGT, kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn; nâng cao khả năng ứng phó kịp 

thời khi xảy ra các sự cố về trật tự ATGT, phối hợp cứu hộ, cứu nạn. 

- Đánh giá làm rõ nguyên nhân, giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế 

trong năm 2022, gắn trách nhiệm người đứng đầu khi để TNGT tăng cao. Định kỳ 
sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác bảo đảm trật tự ATGT và kiểm tra tình hình 

triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành trung ương, địa phương, kịp thời 
chấn chỉnh và có những giải pháp tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông trên địa bàn, đặc biệt các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao, 

tình hình phức tạp. 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung xử lý xe quá tải trên các tuyến đường 

thuộc phạm vi quản lý; tập trung xử lý cắt thành thùng xe cơi nới trái quy định kết 
hợp việc thực hiện tuyên truyền các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện để nâng 

cao ý thức và tự giác chấp hành cắt bỏ thành thùng tự hoán cải theo quy định.  

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 

phạm trên các tuyến đường địa phương quản lý, kết hợp tuần tra với tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức của người dân. 

- Lập lại trật tự trong quản lý lòng đường, vỉa hè, xây dựng và triển khai thực 
hiện kế hoạch hành động đường thông - hè thoáng đến cấp xã phường, thị trấn.  
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- Các địa phương có đường cao tốc chạy qua (thành phố Lào Cai, Bảo Thắng, 

Bảo Yên, Văn Bàn) phối hợp với Công ty Cổ phần vận hành và bảo trì đường cao 
tốc Việt Nam (VEC O&M) quản lý hành lang an toàn đường cao tốc, tuyên truyền 
giáo dục, vận động người dân không phá rào, đi bộ, đi xe máy vào đường cao tốc, 

đón xe dọc đường cao tốc; chính quyền cấp xã tăng cường quản lý, xử lý nghiêm 
đối với các trường hợp vi phạm. 

- Các địa phương có đường sắt chạy qua (thành phố Lào Cai, Bảo Thắng, Bảo 
Yên) phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng triển khai các dự án đường gom 

theo nội dung Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh để xóa 
bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt; huyện Bảo Thắng, Bảo Yên phối hợp với đơn vị 

quản lý đường sắt tiếp tục thực hiện các biện pháp tổ chức cảnh giới tại 15 vị trí có 
nguy cơ cao TNGT và đảm bảo chi trả đầy đủ chế độ cho người tham gia cảnh giới 

theo quy định. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh 

Tăng cường tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông đến tận cơ sở, 

phường, xã, thị trấn, đến từng thành viên, hội viên, hộ gia đình. Cụ thể hóa nội 
dung vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 
chương trình cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở 

khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” . 
Duy trì và phát triển các mô hình bảo đảm trật tự ATGT trong các cấp hội như 

“Hội cựu Chiến binh tự quản về an ninh, trật tự gắn với an toàn giao thông”, “Phụ 
nữ tham gia bảo đảm TTATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình”, “Nông dân tham 

gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”... 

7. Thành viên Ban ATGT tỉnh 

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT 
theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu 

quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Thường xuyên 
theo dõi, nắm bắt tình hình tại các địa phương, địa bàn được giao phụ trách để phối 

hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. 

-  Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường phản ánh về tình hình TTATGT; 
cảnh báo nguy cơ TNGT; phê phán, lên án hành vi vi phạm TTATGT, biểu dương 

các điển hình tốt, cách làm sáng tạo trong hoạt động bảo đảm TTATGT.  

8. Văn phòng Ban ATGT tỉnh 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề 
“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”; tổ chức phát 

động ra quân Năm ATGT 2023 và cao điểm bảo đảm ATGT Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Quý Mão, Lễ hội Xuân 2023. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến người 
dân nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông của nhân dân. 
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- Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATGT của 

các cơ quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo theo quy định. Đề xuất khen thưởng, phê 
bình trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, tổng hợp kinh phí tuyên truyền 

an toàn giao thông. 

- Tham mưu hoàn thiện Quy chế hoạt động Ban và phân công trách nhiệm, 

địa bàn phụ trách đối với các thành viên Ban ATGT tỉnh.  

9. Đề nghị các cơ quan Trung ương 

- Cục Cảnh sát giao thông: Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng, xử lý 
vi phạm đậu đỗ đón trả khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa bàn 

tỉnh Lào Cai). 

- Cục Đường sắt Việt Nam: Phối hợp với địa phương trong công tác quản 

lý hành lang, lối mở đường sắt qua địa tỉnh.  

- Công ty CP vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam: Duy trì hệ 

thống cân tải trọng tại các nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai đảm bảo hoạt động tốt, kết nối dữ liệu với Cục đường bộ Việt Nam, 

đầu tư hệ thống cân tự động trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa 
bàn tỉnh Lào Cai); phối hợp chặt chẽ với địa phương trong bảo đảm hành lang 
ATGT đường cao tốc. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh tại cuộc họp ngày 

22/12/2022. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành và các cơ quan, 
đơn vị biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT. UBND tỉnh; 
- Cục Cảnh sát giao thông; 
- Cục Đường sắt VN; 
- Tổng CT Đầu tư và phát triển đường 
cao tốc VN; 
- Ủy ban Mặt trận TQ VN tỉnh; 
-  Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông 
vận tải - Xây dựng, Thông tin và Truyền 
thông, Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát 
thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai; 

- Thành viên Ban ATGT  tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Lưu: VT, BBT, QLĐT3. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Hoàng Ngọc Bích 
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