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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I, 

 nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023 và thời gian tới 

 

Thực hiện Văn bản số 111/UBATGTQG ngày 17/3/2023 của Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định báo cáo tình hình 

triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý I, nhiệm vụ 

trong Quý II năm 2023 như sau: 

Quý I/2023 là thời gian diễn ra Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Quý 

Mão với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra sôi động, lưu lượng người 

và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tình hình tai nạn giao thông có xu 

hướng diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao 

thông Quốc gia, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo TTATGT, các Sở, 

ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp đã triển khai đồng bộ các 

biện pháp bảo đảm TTATGT góp phần đảm bảo giao thông thông suốt, tạo điều 

kiện cho nhân dân đi lại nhanh chóng, thuận lợi, an toàn: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TTATGT QUÝ I NĂM 2023 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Ngày 12/01/2023, UBND, Ban ATGT tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng 

kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; công bố 

Quyết định khen thưởng số 82/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về 

việc khen thưởng thành tích trong công tác bảo đảm TTATGT năm 2022. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Văn bản số 187/UBND-VP5 ngày 

23/12/2022 về việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 

Quý Mão và Lễ hội xuân 2023; Thông báo số 08/TB-UBND ngày 12/01/2023 kết 

luận của đồng chí Hà Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 

Tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; 

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17/01/2023 Năm An toàn giao thông 2023; Văn 

bản số 12/UBND-VP2 ngày 27/01/2023 về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ sau 

kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Văn bản số 121/UBND-VP5 ngày 

22/02/2023 về việc tăng cường công tác kiểm tra phương tiện và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô; Văn bản số 162/UBND-VP5 ngày 03/3/2023 về việc 

tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. 

- Ban ATGT tỉnh ban hành: Văn bản số 11/BATGT-VP ngày 15/02/2023 đề 

xuất biện pháp xử lý điểm tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT đường thủy nội địa; 

Văn bản số 14/VP-BATGT ngày 23/02/2023 về việc tăng cường quản lý, đảm bảo 

an toàn giao thông đối với các công trình giao thông chưa bàn giao đưa vào khai 
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thác sử dụng; Kế hoạch số 15/KH-BATGT ngày 13/3/2023 phát động phong trào 

thi đua bảo đảm TTATGT năm 2023. 

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; Ủy ban ATGT Quốc gia; Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan thành viên Ban An 

toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố Nam Định, các 

tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản 

chỉ đạo sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để thực hiện công tác bảo 

đảm TTATGT. 

2. Công tác tuyên truyền về bảo đảm TTATGT 

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đươc giao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã 

chủ động trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác 

chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân, cụ thể: 

- Công an tỉnh: 

+ Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng và đăng phát 35 tin, bài 

tuyên truyền về ATGT. Tập trung tuyên truyền các nội dung về đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATGT dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; 

tuyên truyền các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải trọng, xử lý xe khách, 

Nghị định 123/2021/NĐ-CP; Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ATGT tại đường 

ngang; mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh, cứu đắm khi đi phương tiện 

thủy… định hướng dư luận nhận thức rõ tác hại, hậu quả của việc vi phạm pháp 

luật về TTATGT, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, nguyên nhân dẫn đến tai 

nạn giao thông… từ đó chấp hành đúng, lên án, ngăn chặn các hành vi vi phạm. 

+ Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT 

và Kế hoạch liên ngành số 01/KHLN-CA-GDĐT về phối hợp với tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm TTATGT tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 – 2025. Tổ chức 106 buổi với trên 43.529 lượt 

người tham gia (PC08 đã tuyên truyền tại 12 trường học trên địa bàn tỉnh). 

+ Phối hợp củng cố hoạt động 06 mô hình tự quản về TTATGT: Cổng trường 

an toàn, Tổ tự quản về trật tự đô thị, tuyến đường tự quản về an ninh trật tự, Bến 

phà văn hóa an toàn, Cửa sông an toàn, Tổ tàu thuyền tự quản. Tiếp tục duy trì mô 

hình bảo đảm an ninh trật tự, TTATGT của các tổ chức tự nguyện (Hội Cựu chiến 

binh; Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên…). Phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng mô 

hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học 

đường” trong đó an toàn giao thông là một trong những nội dung tiêu chí. 

+ Tổ chức tuyên truyền lưu động 1.686 lượt trên các tuyến giao thông, địa 

bàn, khu vực trọng điểm, tập trung đông dân cư. 

+ Ngoài ra, nghiên cứu, biên soạn nội dung phản bác lại những luận điệu sai 

trái, bôi nhọ, phản ánh không đúng sự thật; gương người tốt, việc tốt của lực lượng 

cảnh sát giao thông, quần chúng nhân dân tiêu biểu trên các ứng dụng mạng xã hội 

(zalo, facebook), phương tiện thông tin đại chúng, nhằm động viên, khuyến khích 
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các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo TTATGT; những quy 

định mới của Nghị định 100/CP; nghị định 123/CP… 

- Sở Giao thông vận tải:  

+ Lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các địa phương tuyên truyền, ký cam 

kết với các chủ phương tiện chở khách ngang sông trên địa bàn về đảm bảo an 

toàn giao thông đường thủy nội địa; tuyên truyền, ký cam kết với các cơ sở, doanh 

nghiệp về việc chấp hành các quy định về vận tải hàng hóa, không chở quá khổ, 

quá tải, không bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vượt quá tải trọng thiết kế. 

+ Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý đăng tải trên Website của Sở; đưa tin bài 

tuyên truyền các hoạt động của Ngành và quy định của pháp luật về đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông. 

+ Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các văn bản quy định về công tác 

sát hạch, cấp giấy phép lái xe đến người dân có nhu cầu, nâng cao ý thức chấp 

hành Luật Giao thông đường bộ của người dân. 

+ Thanh tra Sở phối hợp với Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động và Đài Phát 

thanh truyền hình tỉnh xây dựng tin bài tuyên truyền về công tác kiểm soát tải 

trọng xe tại Trạm. 

+ Tuyên truyền, giáo dục đội ngũ lái xe của đơn vị phải chấp hành nghiêm 

Luật Giao thông đường bộ: điều khiển phương tiện chạy đúng tốc độ cho phép, 

không phóng nhanh vượt ẩu, tranh giành khách, ứng xử có văn hóa khi tham gia 

giao thông; chỉ đạo các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT, ngày 21/8/2015 của 

Liên Bộ Y tế và Giao thông vận tải, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý, không sử 

dụng lái xe không đảm bảo sức khỏe, lái xe sử dụng ma túy; tuyên truyền, phổ 

biến các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô cho 

các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông, vận tải trên địa bàn 

những quy định về quản lý tải trọng phương tiện. Thực hiện quy định tại 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; Sở GTVT Nam Định đã hướng dẫn, 

đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm việc lắp đặt và truyền dữ liệu hình 

ảnh theo quy định. Đến thời điểm hiện tại 100% các xe ô tô chở khách từ 09 chỗ 

ngồi chở lên và xe ô tô đầu kéo, xe container tham gia hoạt động kinh doanh vận 

tải đã thực hiện lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô theo quy định.  

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh:  

+ Sử dụng xe ô tô tuyên truyền các chủ đề về đảm bảo TTATGT đường bộ, 

đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn các huyện, thành phố; phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị khảo sát, phát hiện các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao 

thông, tham gia thống nhất các giải pháp, phương án đảm bảo TTATGT; cấp phát 

300 sách cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; 500 cẩm 

nang hướng dẫn sử dụng xe mô tô, xe gắn máy an toàn; 500 cẩm nang hướng dẫn 
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sử dụng xe đạp điện, xe máy điện an toàn; 800 tờ rơi tuyên truyền về mũ bảo 

hiểm…Biên soạn, in đĩa CD nội dung trích dẫn một số quy định của pháp luật đối 

với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, ảnh hưởng của việc uống 

rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông và uống rượu, bia có 

trách nhiệm; duy trì 03 cụm pano tuyên truyền tại Bến phà Đại Nội, Sa cao - Thái 

hạc và chân cầu Lạc Quần. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban ATGT tỉnh, các Hội, đoàn thể: 

Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Liên Đoàn lao động Tỉnh, Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về TTATGT cho cán bộ, hội viên, công nhân, viên chức, người 

lao động. 

- Các sở, ngành thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, theo chức năng 

nhiệm vụ tiếp tục phát động, nhân rộng các phong trào, mô hình về đảm bảo 

TTATGT, tổ chức các buổi tuyên truyền, phát hành các tài liệu tuyên truyền xây 

dựng Văn hóa giao thông, trong đó: 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Ngày 15/12/2022, triển khai Cuộc thi “An toàn 

giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2022-2023 dành cho giáo viên và học 

sinh khối 3,4,5 cấp tiểu học, kết quả Cuộc thi đã thu được 86447 bài dự thi của 

học sinh đạt tỷ lệ 81.8%; 6054 bài dự thi của giáo viên đạt tỷ lệ 88.2%. Ngày 

21/12/2022, triển khai Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 

học 2022-2023 dành cho Giáo viên, học sinh cấp THCS, THPT. 

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát các thông điệp về đảm bảo 

TTATGT, phản ánh kịp thời tình hình TTATGT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và 

các lễ hội Xuân 2023; Bản tin “An toàn giao thông” phát lúc 6h15 sáng hàng ngày 

trong chương trình “Chào ngày mới”; chuyên mục tạp chí An toàn giao thông tối 

chủ nhật và phát lại vào sáng thứ hai hàng tuần. 

+ Báo Nam Định thường xuyên đưa các tin bài phản ánh tình hình TTATGT, 

công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

+ Tỉnh đoàn Nam Định: Chú trọng công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi tham gia 

giao thông qua các hội nghị quán triệt, các sinh hoạt chuyên đề, các diễn đàn, hội 

thảo, tọa đàm, sinh hoạt đoàn và các hoạt động sân khấu hóa; tổ chức tuyên truyền 

đảm bảo trật tự An toàn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn, 

xây dựng mô hình “Cổng trường sạch- đẹp- an toàn giao thông”, “Bến đò ngang 

an toàn”; tổ chức Chương trình khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với sự 

tham dự của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên;… 

 3. Công tác đảm bảo giao thông, quản lý vận tải, phương tiện: 

 3.1 Công tác đảm bảo giao thông: 

- Ngày 24/12, UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ khởi công tuyến đường bộ 

mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển. 
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- Đảm bảo TTATGT dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý 

Mão, lễ hội Xuân 2023, các địa điểm có hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, không 

xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không xảy ra sự việc đột xuất, bất ngờ; các lực 

lượng chức năng đảm bảo trực 100% quân số theo kế hoạch; thực hiện báo cáo 

theo quy định. Tai nạn giao thông 7 ngày tết Quý Mão trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 

vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người, bằng so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022. 

- Các lực lượng chức năng (Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông…) 

tăng cường tuần tra kiểm soát, điều hoà giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng 

điểm; chủ động xây dựng phương án và tổ chức phân luồng, chỉ huy giao thông 

đảm bảo TTATGT tại lễ hội chợ Viềng và lễ Khai Ấn Đền Trần, không để xảy ra 

ùn tắc giao thông kéo dài; kiểm tra nhắc nhở các bến khách và phương tiện chở 

khách ngang sông nơi có mật độ đi lại đông. 

- Công an tỉnh: Lực lượng Cảnh sát giao thông giám sát, xử lý vi phạm giao 

thông tại các nút giao thông có đèn tín hiệu và các điểm nút giao thông phức tạp; 

thực hiện phương án dẫn 07 đoàn; báo đường 27 đoàn các đồng chí Lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước, khách nước ngoài và các đoàn khách về thăm quan, làm việc 

tại tỉnh và đi qua địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn trang trọng.  

- Sở Giao thông vận tải: 

+ Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra 

công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với đơn vị thi công trên đường đang khai 

thác; đôn đốc các đơn vị quản lý trong công tác đảm bảo giao thông các bến vượt 

sông, công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường được 

giao quản lý. 

+ Đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ 

được Cục ĐBVN ủy thác quản lý theo đúng hợp đồng ký kết. 

+ Đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ tập trung triển khai 

công tác đảm bảo giao thông, rà soát kiểm tra, các điều kiện an toàn giao thông tại 

các nút giao thông, các đoạn tuyến, khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, các 

“điểm đen tai nạn giao thông”; các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ với 

đường sắt, các đoạn tuyến đang thi công: hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, sơn vạch 

kẻ đường...phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết. 

 3.2 Công tác quản lý vận tải, phương tiện, người lái 

Hoạt động vận tải đường bộ những tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Nam Định diễn ra nhộn nhịp hơn, nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa 

đều tăng cao. Hoạt động phục vụ hành khách trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên 

đán Quý Mão được các đơn vị vận tải tổ chức hiệu quả, thuận tiện phục vụ tốt nhu 

cầu của nhân dân về quê đón Tết, nghỉ lễ. Hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ 

được lưu thông thông suốt, thuận lợi theo tinh thần đảm bảo lưu thông hàng hóa, 

đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân, nhu cầu sản xuất của nhà máy xí nghiệp. 

Sở Giao thông vận tải: 
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- Chỉ đạo các đơn vị vận tải tổ chức hoạt động vận tải theo Kế hoạch số 

2775/KH-SGTVT ngày 13/12/2022 của Sở phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội đầu xuân năm 

2023, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, gắn với phòng 

chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp siết chặt công tác quản lý đào tạo, sát 

hạch cấp giấy phép lái xe, đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 

địa ; cấp phù hiệu xe ;… theo đúng quy định. 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở: 

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo TTATGT trong giấy 

phép thi công đối với các nhà thầu thực hiện thi công trên những tuyến đường vừa 

thi công, vừa khai thác. 

+ Cử lãnh đạo thanh tra, thanh tra viên tham gia Tổ kiểm tra, giám sát công 

tác đăng kiểm và Đoàn kiểm tra về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe 

trên địa bàn tỉnh; Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định; Tổ công tác 

về kiểm tra công vụ của Sở. 

- Công tác quản lý hoạt động đường thủy nội địa: Thực hiện thủ tục công 

bố, cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, công 

bố lại bến thủy nội địa, bến khách ngang sông; ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm 

đảm bảo tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn. 

Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh qua đường dây nóng của 

Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở. Thanh tra 

Sở phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông 

vận tải thường xuyên thông báo, nhắc nhở các doanh nghiệp kinh doanh vận tải 

khách chấn chỉnh các vi phạm được phát hiện qua thiết bị giám sát hành trình. 

 4. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT 

 - Lực lượng Cảnh sát giao thông từ tỉnh đến cơ sở và các lực lượng Cảnh sát 

khác, Công an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm theo chức 

năng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo phân công, phân cấp; thực hiện các 

kế hoạch chuyên đề, như: kiểm soát tải trọng xe; nồng độ cồn; phòng chống đua 

xe; xử lý xe khách, xe tải lớn, xe mô tô … gắn với đấu tranh với các loại tội phạm 

hoạt động trên tuyến, phương tiện giao thông, nhất là tội phạm về kinh tế, ma túy, 

vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại; vi phạm an toàn 

vệ sinh thực phẩm; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo các loại... Bên cạnh đó, 

trong dịp tết nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai các 

công tác hỗ trợ quần chúng nhân dân trở về quê thời điểm trước Tết và trở về nơi 

cư trú, công tác sau Tết kết hợp với quá trình thực thi nhiệm vụ trên các tuyến. 

 - Thanh tra Sở Giao thông vận tải: Triển khai Kế hoạch số 177/KH-TTr 

ngày 19/12/2022 của Thanh tra Sở về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 

về TTATGT, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 
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đán Quý Mão và Lễ hội xuân năm 2023; phối hợp với Trạm Kiểm tra tải trọng xe 

lưu động tham mưu Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 469/KH-SGTVT  ngày 

07/3/2023về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông 

trên địa bàn tỉnh; tham gia các Đoàn kiểm tra của Sở về công tác đăng kiểm; đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; vận tải hành khách và Tổ kiểm tra công vụ. 

Ba tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã lập 

biên bản, xử lý 4.495 t/h vi phạm, phạt tiền 12.324,098 triệu đồng. Tước 1245 

GPLX, tạm giữ 1.714 lượt phương tiện.. 

- Đường bộ: Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý vi phạm về TTATGT 

đường bộ: 4.469 t/h vi phạm (5.852 lỗi); phạt tiền 12.096,098 triệu đồng. Tước 

GPLX 1245 t/h. Tạm giữ 1708 lượt phương tiện 

Trong đó:  

+ Tỉ lệ vi phạm trong thanh thiếu niên chiếm 40% tổng số tr.h vi phạm. 

+ Vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm : 686 t/h;  

+ Tốc độ: 514 t/h;    

+ Nồng độ cồn: 1421 t/h,  

+ Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên 

đường bộ: 26 t/h chở quá tải trọng, 01 t/h quá khổ giới hạn 

 + Lạng lách đánh võng 03 t/h 

+ Không xảy ra đua xe trái phép. 

- Đường sắt: Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh xử lý 10 trường hợp, 

phạt tiền 09 triệu đồng. 

- Đường thủy: Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý 16 trường hợp, phạt tiền 

219 triệu đồng, tạm giữ 06 phương tiện, tịch thu 17,6m3  cát và 01 phương tiện 

khai thác cát. Trong đó có 03 t/h vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn 

 5. Công tác đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa 

 Kết quả công tác đăng ký Quý I năm 2023: 

- Tổng số phương tiện đăng ký mới: 

 Ôtô: 1.216 xe        Mô tô, xe máy: 14.856 xe (Trong đó mô tô: 13.776 xe, xe 

máy điện: 1.080)        

 Phương tiện thủy: 22 phương tiện 

 - Tổng số phương tiện đang quản lý:  

 + Tổng số ôtô đang quản lý: 57.774 xe. 

          + Tổng số môtô, xe máy, xe 3 bánh đang quản lý: 1.314.049 xe, trong đó: 

mô tô: 1.228.809 xe; xe máy điện: 84.826 xe; Số xe 3 bánh: 414 xe. 
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 + Số lượng phương tiện thủy: 2.562 phương tiện do Sở GTVT quản lý; 39 

phương tiện thủy CAND do Công an tỉnh quản lý. 

 6. Tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông 

 - Tình hình tai nạn giao thông Quý I năm 2023   

   Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp từ ngày 15/12/2022 đến 

ngày 14/3/2023 (Nguồn do Phòng Tham mưu - Công an tỉnh cung cấp): 

 - Chi tiết tai nạn giao thông tại Phụ lục số 1. 

 - Trong 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 

vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022: Bằng về số vụ (1/1), số người chết (1/1) và số người bị thương (0/0). 

 7. Đánh giá 

  a) Kết quả nổi bật 

  - Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh quan tâm, chỉ đạo 

thường xuyên công tác đảm bảo TTATGT sát với tình hình thực tế trên địa bàn. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng bảo đảm TTATGT (sơn vạch kẻ đường, bổ sung 

biển báo, sửa chữa, điều chỉnh đèn tín hiệu điều khiển giao thông,...) được chỉnh 

trang, tăng cường. 

- Công tác xây dựng phương án đảm bảo giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Quý Mão và lễ hội đầu Xuân được chú trọng và thực hiện có hiệu 

quả, không xảy ra sự việc đột xuất, bất ngờ, không có ùn tắc giao thông kéo dài. 

  - Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường, các lực 

lượng chức năng đã xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch chuyên đề, cao 

điểm xử lý vi phạm về TTATGT, trong đó đã đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến trong lĩnh vực quản lý đào tạo, cấp giấy phép lái xe, đăng ký phương 

tiện, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT... 

Tai nạn giao thông 

Số vụ Số người chết Số người bị thương 

03 

tháng/ 

2023 

So với 03 

tháng/2022 03 

tháng/ 

2023 

So với 03 

tháng/2022 03 

tháng/ 

2023 

So với 03 

tháng/2022 

(+), 

(-) 

(+%), 

(-%) 

(+),  

(-) 

(+%), 

(-%) 

(+), 

(-) 

(+%), 

(-%) 

Đường bộ 14 -2 -12.5 9 -1 -10 8 0 0 

Đường sắt 3 +2 +200 0 0 - 0 0 - 

Đ. thuỷ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Cộng 17 0 0 9 -1 -10 8 0 0 
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- Công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT 

được triển khai thực hiện tốt, hiệu quả. 

 b) Tồn tại, hạn chế 

  - Công tác xử lý vi phạm  hành lang  an toàn giao thông, lấn chiếm lòng 

đường, hè phố, dừng đỗ phương tiện kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. 

  -  Ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người dân còn 

chưa cao, còn tình trạng vi phạm của học sinh chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe máy 

điện, xe gắn máy dưới 50cm3 tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn. 

- Tai nạn giao thông còn diễn biễn phức tạp, mới giảm tiêu chí số người 

chết (-10%), 2 tiêu chí số vụ, số người bị thương không tăng, không giảm so với 

cùng kỳ năm 2022. 

  - Địa bàn thành phố Nam Định vẫn còn hiện tượng xe chở vật liệu xây 

dựng, xe chở, bơm bê tông tươi hoạt động trái phép gây mất TTATGT, tiềm ẩn 

nguy cơ gây TNGT. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2023 VÀ THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ 

thị số 18-CT/TW; Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 của Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia; Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 phê duyệt Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai 

đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nam Định; các chỉ 

thị, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo TTATGT. 

Trong đó quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 48-NQ/CP ngày 05/4/2022 của 

Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2022-2025 là kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% so với cùng kỳ năm trước; Kế 

hoạch Năm an toàn giao thông 2023 số 08/KH-UBND ngày 17/01/2023 với chủ 

đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”; tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021, 

Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vị quản lý của 

UBND tỉnh Nam Định. 

 2. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các tổ chức chính 

trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật TTATGT, thực hiện 

nếp sống "Văn hóa giao thông"; tích cực hưởng ứng hoạt động "Phòng, chống 

người lái xe uống rượu, bia"; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông tới các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cụm dân cư, tổ dân phố,…; duy 

trì và phát huy các mô hình về TTATGT. 



10 

 

 

3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, 

Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT gắn với 

đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt 

và đường thủy nội địa; thực hiện quyết liệt chuyên đề về người điều khiển xe 

trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, phòng chống 

đua xe trái phép, xử lý xe quá tải, quá tốc độ; thực hiện cao điểm bảo đảm 

TTATGT dịp 30/4, 01/5. 

4. Sở Giao thông vận tải: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo; 

phát hiện những điểm, cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao để có 

biện pháp sớm khắc phục; đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, khắc phục “điểm 

đen” tai nạn giao thông trên các tuyến Quốc lộ ủy thác; các đoạn tuyến xuống cấp, 

hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; tăng cường quản lý nhà nước về: Xây 

dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; công tác vận tải hành khách đường 

thủy, đường bộ; bến xe, các điểm dừng đỗ; cảng, bến thủy nội địa; cầu phao; công 

tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái 

xe; ... 

5. Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố Nam Định rà soát, kiện 

toàn các thành viên, tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam 

Định chỉ đạo công tác bảo đảm TTATGT; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng 

cường tuyên truyền TTATGT trên đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; phát huy 

vai trò các tổ tự quản an toàn giao thông để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 

vận động người dân chấp hành pháp luật về TTATGT; có trách nhiệm quản lý 

lòng đường, vỉa hè, vận động nhân dân không dựng rạp hiếu, hỉ trên đường giao 

thông, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ theo Quyết 

định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021, Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ thuộc phạm vị quản lý của UBND tỉnh Nam Định; quản lý 

bến thủy hàng hóa, hành khách và phương tiện chở khách theo quy định. 

Đề nghị UBND các huyện có đường sắt đi qua, UBND thành phố Nam 

Định chỉ đạo: Tập trung thực hiện xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa 

bàn theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 28/7/2020 thực hiện đảm bảo trật tự 

hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở đường sắt theo Quyết 

định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

Nam Định. 

6. Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh, Đội Thanh tra An toàn số 3 Cục 

Đường sắt Việt Nam, các đơn vị của ngành đường sắt trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

phối hợp có hiệu quả với các cơ quan đơn vị của địa phương để đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông đường sắt. 

 7. Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 

- 01/5. 
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8. Các đơn vị liên ngành bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa xây dựng 

phối hợp, tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra liên ngành giải quyết các vấn đề gây 

mất TTATGT đường thủy của tỉnh. 

Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban ATGT Quốc gia. (b/c) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh. (b/c) 

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 

- Ban ATGT các huyện, thành phố. 

- Lưu: VT; VP-BATGT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Đinh Xuân Hùng 
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