
1 

      UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:         /BC-BATGT     Nam Định, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 

 

 

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 trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 

trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban An toàn giao 

thông tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp đã 

triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT bám sát chủ đề năm An toàn 

giao thông 2020 “Đã uống rượu, bia – không lái xe”, thực hiện Chỉ thị số   

03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ, đường sắt, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. 

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 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 

trọng tâm những tháng cuối năm 2020: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TTATGT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

2020 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Ngày 08/01/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ 

chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2019, triển 

khai nhiệm vụ năm 2020. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Văn bản số 767/UBND-VP5 ngày 

23/12/2019 về việc bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 

Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020; Thông báo số 04/TB-UBND ngày 10/01/2020 kết 

luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo 

TTATGT năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Văn bản số 27/UBND-VP5 

ngày 16/01/2020 về việc thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu, bia và 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch Năm An toàn giao 

thông 2020 số 13/KH-UBND ngày 11/2/2020; Văn bản số 264/UBND-VP5 ngày 

27/4/2020 về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 

01/5 và Quý II năm 2020; Văn bản số 312/UBND-VP5 ngày 21/5/2020 về việc 

bảo đảm cho học sinh đến trường; Văn bản số 360/UBND-VP5 ngày 12/6/2020 
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về việc tăng cường công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa; 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; Văn bản 

số 482/UBND-VP5 ngày 31/7/2020 về việc phòng ngừa, không để xảy ra TNGT 

đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ; Văn bản số 512/UBND-VP5 ngày 

18/8/2020 về việc bảo đảm TTATGT trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của 

dịch bệnh Covid-19. 

- Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành: Văn bản số 19/BATGT-VP ngày 

19/3/2020 về việc phát thanh tuyên truyền phòng, chống tai nạn giao thông do 

uống rượu, bia; Văn bản số 20 và 21/BATGT-VP ngày 19/3/2020 về vụ TNGT 

đặc biệt nghiêm trọng tại địa phận xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

ngày 15/3/2020; Kế hoạch số 674/KH-BATGT ngày 27/3/2020 thực hiện Cuộc 

vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước“ 

năm 2020; Kế hoạch số 24/KH-BATGT ngày 08/4/2020 phát động phong trào thi 

đua bảo đảm TTATGT năm 2020; Kế hoạch số 35/KH-BATGT ngày 08/6/2020 

chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ đề “Giữ trọn 

ước mơ“; Văn bản số 62/BATGT-VP ngày 09/9/2020 về việc hưởng ứng Cuộc 

thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông“ trên mạng xã hội VCNet. 

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 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, 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: 

- 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 Canh Tý, 

nghỉ lễ 30/4 – 01/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Quốc khánh 02/9, khai giảng 

năm học mới 2020 - 2021; duy trì 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. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường tuyên truyền, triển khai các biện 

pháp bảo đảm an toàn giao thông kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, dịp nghỉ Lễ Quốc 

khánh 02/9, khai giảng năm học 2020 – 2021; triển khai “Tháng cao điểm an toàn 
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giao thông cho học sinh đến trường – tháng 9 năm 2020”; phối hợp với Ban An 

toàn giao thông tỉnh, Honda Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

việc tặng mũ bảo hiểm cho học sinh vào lớp 1 năm học 2020 – 2021 với chủ đề 

“Giữ trọn ước mơ” được thực hiện theo đúng kế hoạch. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền về TTATGT tại huyện Nghĩa Hưng, Thành phố Nam 

Định và Thị trấn Gôi huyện Vụ Bản. 

- Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức hội nghị 

tuyên truyền về TTATGT tại Công ty TNHH FanSheng Việt Nam Textile huyện 

Xuân Trường và Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Khu 

công nghiệp Bảo Minh huyện Vụ Bản, huyện Hải Hậu. 

- Sở Giao thông vận tải: 

+ Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở giao thông vận tải phát tờ rơi tuyên truyền 

về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông, 

bảo vệ hành lang đường bộ, kiểm soát tải trọng xe, vận tải hành khách....; phối 

hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các chủ phương tiện 

chở khách ngang sông chấp hành nghiêm các quy định về vận tải hành khách, 

phân công lực lượng kiểm tra chấn chỉnh các vi phạm lòng, lề đường làm nơi 

buôn bán hàng hóa; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở tổ 

chức ra quân tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 

Chính phủ. 

+ 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. 

+ Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Luật Giao thông đường thủy nội 

địa và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vận tải đường thủy nội địa đến 

các cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Nam 

Định. 

+ 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. 

- Công an tỉnh: 

+ Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp với các cơ quan Báo, Đài 

phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương, Đài phát thanh huyện, thành 

phố xây dựng, đăng phát 265 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về ATGT, Nghị định 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, chủ đề nồng độ cồn, kế hoạch tổng kiểm soát 

phương tiện; quy tắc giao thông đường bộ, ATGT tại đường ngang; mặc áo phao, 

sử dụng dụng cụ cứu sinh, cứu đắm khi đi phương tiện thủy…  
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+ Phối hợp Ban Giám hiệu các trường học tổ chức 35 buổi nói chuyện chuyên 

đề về ATGT; ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT 

cho gần 89.601 giáo viên, học sinh của 40 trường. Tuyên truyền cho đội ngũ lái 

xe của các doanh nghiệp vận tải, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Trao tặng, phát 

5.900 khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn cho người tham gia giao thông. Phát 

515 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền và ký cam kết với 12 chủ bến đò, 07 bãi vật liệu 

xây dựng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT. 

+ Duy trì hoạt động của 18 mô hình tự quản về giao thông trật tự với tổng số 

539 tổ, nhóm được thành lập, phát động hưởng ứng xây dựng văn hóa giao thông 

trong thanh thiếu niên. Đang từng bước triển khai mô hình trường học văn minh, 

học sinh thân thiện, không có ma túy....  

         + Sử dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook… để tuyên truyền 

gương người tốt, việc tốt của lực lượng Cảnh sát giao thông, phản bác lại những 

luận điệu sai trái, bôi nhọ, phản ánh không đúng về lực lượng Cảnh sát giao 

thông; tăng cường tuyên truyền lưu động trên các tuyến, địa bàn, tại các khu vực 

tập trung đông người về các quy định của pháp luật về TTATGT, nhất là các quy 

định mới của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, quy định về xử phạt đối với hành vi 

sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông cơ giới; tuyên truyền kế 

hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.… 

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường sử dụng xe ô tô tuyên 

truyền phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; hành lang an toàn giao 

thông đường bộ; phòng chống tai nạn giao thông đường sắt; cấp phát 8.000 sách 

cẩm nang phòng, chống tai nạn giao thông do uống rượu, bia; 4.000 logo cho các 

đơn vị, địa phương dán tem phòng chống rượu bia; 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 gửi cho các xã, phường, 

thị trấn để phát trên hệ thống truyền thanh địa phương và đĩa CD nội dung hướng 

dẫn một số quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông; thay thế, căng treo 

03 mặt bạt cụm pano tuyên truyền an toàn giao thông phía nam cầu Lạc Quần – 

xã Xuân Ninh – huyện Xuân Trường. 

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

 3.1 Công tác đảm bảo giao thông: 

- Đảm bảo TTATGT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các lễ hội đầu 

Xuân (Chợ Viềng Vụ Bản, Nam Trực,...), dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5, kỳ thi tốt 

nghiệp THPT 2020, Quốc khánh 02/9, khai giảng năm học mới 2020 – 2021,... 

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. 
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- Ngày 28/5/2020 Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh tổ chức 

Lễ thông xe công trình đầu tư xây dựng cầu Thịnh Long thuộc tuyến đường ven 

biển tỉnh Nam Định nối hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng. 

- Ngày 18/8/2020 UBND tỉnh Nam Định tổ chức Lễ khởi công xây dựng 

tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định. 

- Ban An toàn giao thông tỉnh: 

+ Tổ chức cuộc họp thống nhất các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông tại đường ngang Km73+837 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh 

(lối vào Công viên nghĩa trang Thanh Bình – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Lộc) 

ngày 16/7/2020. 

- Phối hợp với Sở GTVT, Phòng CSGT Công an tỉnh và các đơn vị liên 

quan tổ chức kiểm tra một số điểm mất ATGT trên tuyến đường thủy tỉnh Nam 

Định ngày 17/8/2020 

+ Phối hợp Ban Quản lý Dự án đường sắt Khu vực I - Tổng Công ty 

Đường sắt Việt Nam và UBND thành phố Nam Định chỉ đạo giải quyết các 

vướng mắc về mặt bằng thi công đường gom, hàng rào cách ly đường sắt địa bàn 

phường Lộc Hòa – Thành phố Nam Định. 

- Công an tỉnh: 

+ 08h ngày 15/12/2019, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức ra 

quân thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH, tấn công trấn áp tội phạm 

dịp Tết. 

+ 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 không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài tại các chợ Viềng 

Xuân; kiểm tra nhắc nhở các bến khách và phương tiện chở khách ngang sông 

nơi có mật độ đi lại đông và diễn ra Lễ hội Xuân, dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5, kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2020, Quốc khánh 02/9, khai giảng năm học mới 2020 - 

2021...; tham gia làm nhiệm vụ tại 4 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch 

Covid 19 tại cửa ngõ đường bộ ra vào địa bàn tỉnh. Các chốt đã tiến hành kiểm 

tra khoảng 72.200 lượt phương tiện, đồng thời sau khi tiến hành kiểm tra, thực 

hiện nghiêm việc phun hóa chất khử khuẩn cho người và phương tiện tham gia 

giao thông trên các tuyến. Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai thực hiện Kế 

hoạch 414/KH-CAT-PV01(PC08) về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm 

hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt năm 2020. 

+ Xây dựng và triển khai thực hiện phương án dẫn đoàn các đồng chí lãnh 

đạo Đảng và Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định đảm bảo tuyệt đối 

an toàn. 
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- Sở Giao thông vận tải: 

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường các vị trí 

bất cập về tổ chức giao thông trên địa bàn các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nghĩa 

Hưng, Hải Hậu, Nam Trực và Trực Ninh. 

+ 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. 

+ Quản lý các công trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường 

tỉnh; sửa chữa đường cầu phà, phương tiện vượt sông, công tác giao thông - 

nguồn sự nghiệp kinh tế địa phương năm 2020, dự kiến hết 30/9/2020 sẽ nghiệm 

thu bàn giao đưa vào sử dụng. 

+ Chỉ đạo Thanh tra Sở: Giám sát việc chấp hành các quy định về 

TTATGT trong giấy phép thi công đối với các nhà thầu thực hiện thi công trên 

những tuyến đường đang khai thác, đặc biệt là các nút giao thuộc Dự án xây dựng 

cầu Thịnh Long (nút giao QL21B - Cầu Thịnh Long tại xã Hải Châu - huyện Hải 

Hậu; nút giao Cầu Thịnh Long - Đường Trục phát triển tại xã Nghĩa Bình - huyện 

Nghĩa Hưng); phối hợp với Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường, 

Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Nam, Ban Dự án giao thông nông thôn 3 kiểm 

tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn; tăng 

cường kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT tại các bến khách ngang sông trên địa 

bàn tỉnh, nhất là trước, trong và sau mùa lũ, bão. 

- Ủy ban nhân dân, Ban ATGT các huyện: Ý Yên, Hải Hậu,... xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường 

bộ. 

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

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiêm 

túc triển khai thực hiện nội dung tại Văn bản số 2594/BGTVT-CYT ngày 

21/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc khai báo y tế bắt buộc trên các 

chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng nhằm phát hiện sớm ca 

bệnh và ngăn chặn lây lan kịp thời phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo các đơn 

vị vận tải thực hiện nhiệm vụ vận tải hành khách, hàng hóa gắn liền với công tác 

phòng, chống dịch Covid 19. 

- Tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu 

công chức, thanh tra viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ thực hiện đeo khẩu 

trang và gang tay y tế, sử dụng dung dịch sát khuẩn thường xuyên; thực hiện 
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kiểm tra đột xuất công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các 

đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT các tỉnh, thành phố trong công 

tác quản lý vận tải; theo dõi sát việc chấp hành lịch xe xuất bến của các đơn vị và 

hoạt động của phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình, ban hành văn bản 

chấn chỉnh, xử lý vi phạm đối với các phương tiện, đơn vị vi phạm.  

- Kiểm tra, chỉ đạo công tác vận tải tại các bến xe khách trên địa bàn, các 

tuyến giao thông quan trọng và các điểm dừng đón, trả hành khách trong thành 

phố vào các dịp cao điểm về vận tải hành khách như lễ, Tết và kỳ thi tốt nghiệp 

THPT 2020,...; yêu cầu các đơn vị vận tải, bến xe thực hiện quyết liệt các biện 

pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid - 19). 

- Chỉ đạo Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện – Người lái phối hợp với 

Thanh tra Sở kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động 

kinh doanh vận tải tại một số đơn vị vận tải; chỉ đạo các đơn vị vận tải tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ cho lái xe; kiểm tra, giám sát các lớp tập huấn cho cán bộ 

điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe do các doanh nghiệp vận tải 

và Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh tổ chức. 

- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ đào tạo, sát hạch lái xe năm 2020, 

đôn đốc các phòng chức năng, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tiếp 

tục cập nhật, triển khai thực hiện các quy định mới tại Thông tư số 38/2019/TT-

BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải 

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

- 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; tổ chức cấp, đổi GPLX cho người dân có nhu cầu nhanh chóng, thuận tiện,; 

cấp phù hiệu xe; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào;… theo đúng quy định. 

 - 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 đường bộ - đường sắt, Thanh 

tra Sở. Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện – 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. 

 3.3 Kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm 

trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ: 

 Thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành 

Văn bản số 632/UBND-VP5 ngày 06/9/2018 về việc tăng cường thực hiện các 
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giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ, cụ 

thể như sau: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự, an toàn 

giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tuyên truyền chủ 

xe, chủ hàng, chủ doanh nghiệp và lái xe nắm được các quy định của pháp luật về 

kinh doanh vận tải hàng hóa; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người 

dân kiên quyết từ chối sử dụng các dịch vụ vận tải của các đơn vị kinh doanh vận 

tải không tuân thủ các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (không có 

phù hiệu, biển hiệu xe, không có thiết bị giám sát hành trình; không có vé xe, hợp 

đồng vận tải; đậu, đón trả khách không đúng nơi quy định,…); yêu cầu mọi người 

thắt dây an toàn khi đi xe ô tô. 

- Các lực lượng chức năng tăng cường công tác hậu kiểm đối với đơn vị 

kinh doanh vận tải; tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải 

khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối 

với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

- Đã xử lý được 09 vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông gồm: 04 

vị trí, Quốc lộ 10; 03 vị trí Quốc lộ 21; 01 vị trí, Quốc lộ 38; 01 vị trí, Quốc lộ 

21B. Trong năm 2020 sẽ xử lý xong 03 vị trí trên Quốc lộ 10 thuộc địa bàn huyện 

Ý Yên. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 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; Ban Quản lý Dự án đường sắt 

Khu vực I - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang triển khai thi công đường 

gom, hàng rào cách ly đường sắt địa bàn phường Lộc Hòa – Thành phố Nam 

Định, khi hoàn thanh sẽ xóa bỏ được 31 lối đi tự mở qua đường sắt. 

- Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm định kỹ thuật 

phương tiện thủy, bộ được tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao việc 

thực hiện các quy định pháp luật. 

- Lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát khác tập trung xử lý 

các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; các vi phạm về nồng độ 

cồn; lưu hành xe tự chế 3, 4 bánh; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm 

định,…; triển khai các kế hoạch chuyên đề; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi 
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chở hàng quá khổ, quá tải đối với xe tải nặng, xe container, xe chở vật liệu xây 

dựng vi phạm quy định về hoạt động vận tải. 

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

- Công an tỉnh:  

+ Chỉ đạo 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; triển 

khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề, như: Kiểm soát tải trọng xe; nồng độ cồn; 

xe khách, xe tải lớn, xe mô tô, vi phạm về khai thác cát, sỏi trái phép… gắn với 

công tác phòng ngừa, 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; 

tàng trữ, vận chuyển, tàng trữ pháo các loại...  

- Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, 

thành phố Nam Định chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công ty cổ 

phần đường sắt Hà Ninh, Công ty Cổ phần Thông tin - Tín hiệu đường sắt Hà 

Nội, Đội thanh tra an toàn đường sắt số 3 tổ chức khảo sát các đường ngang, 

đường dân sinh, tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi 

phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. 

- Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các huyện, thành phố 

và các ngành chức năng rà soát, nắm tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, kết cấu hạ tầng đường thủy trên các tuyến sông chính, địa bàn trọng 

điểm; xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện duy trì hoạt động tuần 

tra kiểm soát, khép kín địa bàn. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm TTATGT đường thủy nội địa theo đúng quy định của pháp luật. Phối 

hợp với Đồn biên phòng 84, 88 – Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Giao 

Thủy, Công an xã Giao Thiện làm tốt công tác đảm bảo TTATGT khu vực biên 

giới biển, nhất là hoạt động chở khách du lịch tại vùng lõi, vùng đệm vườn Quốc 

gia Xuân Thủy và khai thác tài nguyên tại mỏ cát của Công ty Cổ phần Xuân 

Thủy. 

- Sở Giao thông vận tải: 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động của 08 bến 

khách ngang sông (Giấy phép mở bến hết hạn) cụ thể các bến: Bến Đồng Liêu, 

Âm Sa, Đế, Ninh Mỹ, Vĩnh, Vệ, Hồng Hà, Kĩa. Tính đến ngày 15/9/2020, 06/8 

bến đã được cấp lại Giấy phép mở bến, còn bến Đế, Vĩnh vẫn đang ngừng hoạt 

động, chờ cấp phép... 

+ Thanh tra Sở phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa Nam Định triển 

khai Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-ĐDNĐ ngày 07/5/2020 về việc kiểm tra 

cảng, bến thủy nội địa năm 2020. Kết quả kiểm tra từ ngày 12/5 đến ngày 
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26/6/2020 như sau: lập 27 Biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 145.000.000 

đồng. 

+ Chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với Trạm kiểm tra tải trọng xe 

lưu động thực hiện Kế hoạch số 09/KH-SGTVT ngày 04/01/2017 về việc thực 

hiện kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường trong tỉnh; sử dụng cân xách tay 

thực hiện kiểm tra lưu động tại khu vực cầu phao Ninh Cường và một số bến phà 

trên địa bàn tỉnh để kiểm soát tải trọng xe; phối hợp với Công an các huyện, 

thành phố kiểm tra, xử lý các vi phạm về TTATGT trên địa bàn các huyện, thành 

phố Nam Định. 

9 tháng đầu năm 2020 lực lượng chức năng Công an tỉnh và Thanh tra Sở 

Giao thông vận tải đã phát hiện xử lý 31.999 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt 

tiền hơn 27,82 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm của thanh, thiếu niên từ 16 đến dưới 

28 tuổi chiếm khoảng 35% tổng số trường hợp vi phạm, cụ thể là: 

- Kết quả xử lý vi phạm: Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện lập biên 

bản, xử lý 31.940 t/h vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ, đường sắt, 

đường thủy; phạt tiền 27,36 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm của thanh, thiếu niên từ 

16 đến dưới 28 tuổi chiếm khoảng 35% tổng số trường hợp vi phạm. Cụ thể là: 

+ Đường bộ:  

+ Lực lượng chức năng Công an tỉnh xử lý 31.413 trường hợp, phạt tiền 

26,38 tỷ đồng. 

+ Thanh tra Sở lập biên bản xử lý 59 trường hợp, phạt tiền 462,3 triệu 

đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp. 

+ Đường sắt: Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 88 trường 

hợp, phạt tiền 91,7 triệu đồng. 

+ Đường thủy: Lực lượng CSGT toàn tỉnh xử lý 439 trường hợp, phạt tiền 

889,62 triệu đồng. Trong đó phòng PC08 phát hiện, bắt giữ 31 phương tiện thủy 

hoạt động khai thác trái phép cát trên các tuyến sông, phạt 311,45 triệu đồng, tịch 

thu 199,37m3 cát đen và 521,5m3 cát. 

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

Kết quả công tác đăng ký 9 tháng đầu năm 2020: 

+ Tổng số phương tiện đăng ký mới: 

Ôtô: 2.836 xe         

Mô tô, xe máy: 39.091 xe (Trong đó mô tô: 34.591 xe, xe máy điện: 4.500)        

Phương tiện thủy: 99 phương tiện 

+ Tổng số phương tiện đang quản lý:  

        Ôtô: 37.051           
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         Mô tô: 1.151.781 (Trong đó mô tô: 1.084.121, xe máy điện: 67.246 xe, 414 

xe ba bánh)        

Phương tiện thủy: 2.473 phương tiện do Sở GTVT quản lý; 38 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 9 tháng đầu năm 2020   

   Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp từ ngày 15/12/2019 đến 

ngày 14/9/2020 (Nguồn do Phòng Tham mưu - Công an tỉnh cung cấp): 

 - Chi tiết tai nạn giao thông tại Phụ lục số 2. 

 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, kịp thời công tác đảm bảo TTATGT, ban hành nhiều văn bản đôn 

đốc các cấp, các ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT. 

- Công tác đảm bảo giao thông, vận tải hành khách được chú trọng tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân tham gia giao thông. 

- Công tác xây dựng phương án đảm bảo giao thông dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý, Lễ hội chợ Viềng Xuân, Đại hội Đảng các cấp, nghỉ lễ 30/4 – 01/5, kỳ 

thi tốt nghiệp THPT 2020, Quốc khánh 02/9, khai giảng năm học mới 2020 - 

2021,… 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. 

  - Tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 giảm cả 3 tiêu chí trên 5%. 

 b) Tồn tại, hạn chế 

Tai nạn giao thông 

Số vụ Số người chết Số người bị thương 

09 

tháng/ 

2020 

So với 09 

tháng/2019 09 

tháng/ 

2020 

So với 09 

tháng/2019 09 

tháng/ 

2020 

So với 09 

tháng/2019 

(+), 

(-) 

(+%), 

(-%) 

(+), 

(-) 

(+%), 

(-%) 

(+), 

(-) 

(+%), 

(-%) 

Đường bộ 75 -11 -12.8 36 +1 +2.9 65 -13 -16.7 

Đường sắt 5 -3 -37.5 3 -5 -62.5 2 +2 - 

Đ. thuỷ 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Cộng 80 -14 -14.9 39 -4 -9.3 67 -11 -14.1 
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 - Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ 

đạo thường xuyên, quyết liệt công tác TTATGT; công tác tuyên truyền pháp luật 

về TTATGT chưa đáp ứng yêu cầu, chưa xuống được cơ sở thôn, xóm, tổ dân 

cư. 

 - Việc phối hợp thực hiện công tác đảm bảo TTATGT giữa các cơ quan, 

đơn vị của Trung ương với các đơn vị, chính quyền địa phương của tỉnh còn hạn 

chế. 

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

dựng quá tải, xe chở, bơm bê tông tươi hoạt động trái phép gây mất TTATGT, 

tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT, một số tuyến đường còn xảy ra ngập úng, đọng nước 

kéo dài. 

 - Xe tự chế 3, 4 bánh vẫn còn hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

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

hạn chế. 

  - Còn xảy ra một số vụ va trôi, tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT tại một số 

cầu vượt sông trên địa bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả 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 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường 

thủy nội địa; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng 

cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2019 - 2021; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 16/5/2019 thực hiện Kết luận số 

45-KL/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/3/2019 bảo đảm 

TTATGT giai đoạn 2019 – 2021 thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 

29/02/2019 của Chính phủ; Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2020 số 13/KH-

UBND ngày 11/2/2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; 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, Ban An toàn giao thông tỉnh về 

công tác đảm bảo TTATGT. 

 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 
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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. 

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

Cảnh sát cơ động và các lực lượng cảnh sát khác: Tiếp tục thực hiện kế hoạch 

cao điểm tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường; phòng chống đua 

xe trái phép, xử lý nghiêm các đối tượng lạch lách đánh võng, tốc độ cao, vi 

phạm quy định về nồng độ cồn, xe chở quá tải; phòng ngừa TNGT đặc biệt 

nghiêm trọng; kết hợp 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 đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; phối hợp 

các đơn vị giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự nếu xảy ra; cảnh 

giác phòng ngừa các đối tượng chống người thi hành công vụ;  bảo vệ tuyệt đối 

an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26/9/2020. 

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. Tăng cường quản lý nhà nước về: xây dựng và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông; công tác vận tải hành khách; 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; tuyên truyền, hướng dẫn 

và tổ chức thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ 

thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng ô tô; triển khai nhiệm vụ công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường bộ những tháng cuối năm 2020. 

5. Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố Nam Định 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 33/2017/QĐ-

UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế 

phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

trên địa bàn tỉnh Nam Định; Căn cứ 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, đề nghị UBND các huyện có 
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đường sắt đi qua, UBND thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thực hiện xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. 

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; tuyên truyền phổ biến Luật Đường sắt năm 2017 và 

các văn bản quy phạm pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. 

 7. Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2021, Tết Âm 

lịch Tân Sửu,...; thực hiện công tác đảm bảo TTATGT gắn với công tác phòng 

chống dịch Covid 19. 

8. Các đơn vị liên ngành bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa thực hiện 

hiệu quả Kế hoạch số 74/KHLN-CC2/NĐ ngày 27/4/2020 phối hợp liên ngành 

bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa tỉnh Nam Định năm 2020, tổ chức các 

đợt kiểm tra giải quyết các vấn đề gây mất TTATGT đường thủy của tỉnh; tiếp 

tục rà soát thống kê các vị trí, khu vực tiềm ẩn cao gây tai nạn giao thông trên 

các tuyến đường thủy, báo cáo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để xử lý. 

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải sớm có kế hoạch nâng cấp, 

mở rộng, sửa chữa Quốc lộ 10 qua địa bàn tỉnh hoặc xây dựng tuyến mới để đáp 

ứng nhu cầu phát triển của các địa phương và việc gia tăng mật độ phương tiện 

lưu thông, kiềm chế tai nạn giao thông. 

2. Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 

tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy 

nhanh tiến độ dự án xử lý cấp bách xây dựng đường gom, hàng rào cách ly tại 

những đoạn đường sắt có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông; những lối đi tự mở 

trên tuyến đường sắt Bắc - Nam nâng cấp từ đường dân sinh lên thành đường 

ngang. 

3. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo 

các đơn vị liên quan xử lý các khu vực nguy cơ cao tai nạn giao thông: Đoạn từ 

Km0 (Ngã ba Hưng Long) đến Km2 (Cầu Tân Phong) sông Đào Nam Định; Ngã 

ba Mom Rô giao cắt giữa sông Hồng và sông Ninh Cơ; khu vực cầu phao Ninh 

Cường sông Ninh Cơ. 

4. Quá trình thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của 

Chính phủ, xe tự chế 3, 4 bánh vẫn tồn tại hoạt động. Một trong những nguyên 

nhân là do trên địa bàn nông thôn chưa có loại xe nào có tính năng, giá thành 

phù hợp để thay thế. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải có chủ trương chỉ đạo, 

nghiên cứu loại phương tiện phù hợp hoạt động trên địa bàn nông thôn. 
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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) 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – 

  Trưởng Ban ATGT tỉnh. (b/c) 

- Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh – 

  Phó trưởng Ban TT Ban ATGT tỉnh 

- 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 

Trần Văn Công 
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