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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự  

An toàn giao thông quý II, 6 tháng đầu năm; phƣơng hƣớng,  

nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2019 huyện Đình Lập 

 

 Thực hiện Công văn số 73/BATGT-VP ngày 17/6/2019 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo công tác bảo đảm TTATGT quý II và 

6 tháng đầu năm 2019, Ban An toàn giao thông huyện Đình Lập tổng hợp và báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông quý 

II; phương hướng, nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2019 huyện Đình Lập 

nội dung cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ 

ATGT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 1. Tình hình chung 

 Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2019 công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Ban an toàn giao 

thông huyện chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn, triển khai đồng bộ các 

giải pháp nhằm giữ gìn ổn định trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông xảy 

ra. Công tác tuần tra, kiểm soát được thực hiện thường xuyên, các trường hợp 

lấn chiếm vỉa hè lòng đường được phát hiện, nhắc nhở, lập biên bản ra thông 

báo tự giác tháo dỡ kịp thời. 

 2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 Thực hiện Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-BATGT ngày 12 tháng 02 năm 

2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn về Năm an toàn giao thông 

2019, Ban An toàn giao thông huyện đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-BATGT 

ngày 13/02/2019 về Kế hoạch An toàn giao thông năm 2019. 

Thực hiện Công văn số 820/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 12/4/2019 của 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, để duy trì thực hiện tốt công tác bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông khi tham gia lễ hội xuân 2019 trên địa bàn huyện nói 

riêng và địa bàn tỉnh nói chung, Ban An toàn giao thông huyện đã gửi công văn 

số 421/UBND-KTHT đến Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn về việc tăng 

cường các giải pháp nhằm  đảm bảo trật tự ATGT Lễ 30/4, 01/5/2019. 

Thực hiện Công văn số 459/UBND-KTN ngày 22/5/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ngày 24/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã có Công 

văn số 531/UBND-KTHT, về việc tăng cường các biện pháp  ngăn chặn tai nạn 

giao thông do uống rượu, bia. 
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Nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, đường phố xanh, sạch, 

đẹp, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông để từng bước 

ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình 

thành văn hoá giao thông trong cộng đồng, Ban An toàn giao thông huyện đã 

ban hành Kế hoạch số 147/KH-BATGT ngày 27/5/2019, về giải tỏa hành lang 

An toàn giao thông năm 2019.  

 3. Công tác tuyên truyền 

Ban An toàn giao thông huyện đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông các xã, 

thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, Đoàn thể trên địa bàn huyện phối hợp triển 

khai thực hiện công tác truyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

trong năm, nhất là dịp Tết nguyên Đán và các Lễ hội xuân, các ngày lễ lớn của 

Đất nước trên địa bàn. 

Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 15 buổi tại 06 

trường học và 10 khu dân cư trên địa bàn với tổng số 1.375 học sinh, 187 cán bộ 

giáo viên và 3.288 lượt nhân dân tham gia. 

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an huyện phối hợp với Huyện đoàn tổ 

chức xuống đường tuyền truyền cổ động được 03 buổi với 130 đoàn viên thanh 

niên tham gia; phối hợp với Ban ATGT huyện, Trung tâm VHTT và truyền 

thông, phát qua hệ thống loa phát thanh được 47 lượt tin bài, 8 chuyên mục, 

phóng sự, 16 băng rôn, 28 khẩu hiệu; sử dụng xe ô tô tuyên truyền lưu động trên 

đường được 25 buổi, trình chiếu video phóng sự về TTATGT tại các thôn, bản, 

khu dân cư được 56 buổi với hơn 4.346 lượt người cùng tham gia. 

Tuyên truyền kết quả thực hiện xử lý vi phạm về TTATGT của lực lượng 

CSGT Công an huyện, tác hại hậu quả do tai nạn giao thông (TNGT) gây ra; kỹ 

năng điều khiển phương tiện và cách phòng tránh TNGT. Thông qua công tác 

TTKS tuyên truyền nhắc nhở cho hàng nghìn lượt người điều khiển phương tiện 

cơ giới nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao 

thông. 

 4. Công tác tuần tra kiểm soát 

 - Về công tác tuần tra kiểm soát trong được thực hiện 650 ca gồm 1.947 

lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. 

 Về công tác kiểm tra phương tiện, kiểm tra phát hiện 864 trường hợp vi 

phạm, trong đó: 

 + Xe ô tô 258 trường hợp, mô tô 606 trường hợp; 

 + Xử phạt tại chỗ: 439 trường hợp = 55.485.000
đ
 (Ôtô: 37 TH = 

4.950.000
đ
;  môtô: 402 TH = 50.535.000

đ
). 

 + Tạm giữ phương tiện: 214 Trường hợp (Ô tô: 23 TH;  mô tô: 191 TH). 

 + Tạm giữ giấy tờ: 209 TH (Ô tô: 205 TH; mô tô: 04 TH). 
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 - Ra quyết định xử phạt hành chính (Bao gồm cả phạt tại chỗ) 869 trường 

hợp với số tiền vi phạm là: 496.765.000
đ
 (Bốn trăm chín mươi sáu triệu, bảy 

trăm sáu mươi năm nghìn đồng chẵn), trong đó:  

 + Ô tô 265 trường hợp = 184.550.000
đ
.  

 + Mô tô 604 trường hợp = 312.215.000
đ
.  

 + Tước giấy phép lái xe : 53 trường hợp (ôtô = 18 TH; môtô = 35
 
TH). 

 + Phục hồi giấy phép lái xe: 45 trường hợp (ôtô = 11 TH; môtô = 34
 
TH). 

 5. Tình hình tai nạn giao thông quý II năm 2019 

 Từ ngày 16/12/2018 đến 15/6/2019, trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ 

TNGT đường bộ, làm chết 01 người, thiệt hại 01 ô tô; 01 mô tô, xe máy ước tính 

15 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2018 tăng 01 vụ (+100%), tăng 01 người chết 

(+100%).  

 Phân tích các vụ TNGT đường bộ trong quý II năm 2019 như sau: 

 - Độ tuổi người gây TNGT: Dưới 18 tuổi: 0 TH ; Từ 18 tuổi đến 27 tuổi: 

0 TH ; Trên 55 tuổi: 0 TH; Từ 27 tuổi đến 55 tuổi: 01 TH. 

- Địa điểm xảy ra TNGT: Tại Km148+300 QL.31, xã Bính Xá, huyện 

Đình Lập. 

 - Thời gian xảy ra TNGT: Từ 0h đến 6h: 0 vụ; Từ 12h đến 18h: 01 vụ; 

Từ 6h đến 12h: 0 vụ; Từ 18h đến 24h: 0 vụ. 

 - Đối tượng gây tai nạn: 

 + Ô tô: 01 vụ ; Mô tô: 0 vụ. 

- Nguyên nhân dẫn đến TNGT: Chưa xác định được nguyên nhân gây 

TNGT. 

6. Công tác giải tỏa, bảo vệ hành lang an toàn đƣờng bộ 

Ban An toàn giao thông huyện xây dựng kế hoạch số 147/KH-BATGT 

ngày 27/5/2019, về giải tỏa hành lang An toàn giao thông năm 2019. Nhằm triển 

khai tiếp tục trên cơ sở thực hiện của các năm trước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các địa phương, các cơ quan, ban, 

ngành chuyên môn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; nâng 

cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; lập lại kỷ cương pháp 

luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường 

thông, hè thoáng, đường phố xanh, sạch, đẹp, đảm bảo tầm nhìn cho các phương 

tiện tham gia giao thông để từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, 

góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hoá giao thông trong cộng đồng 

(Tổ chức họp, thành lập đoàn kiểm tra thực tế dự kiến trong tháng 7/2019). 
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7. Công tác quản lý bến xe khách. 

Bến xe khách Đình Lập được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2008 theo 

Quyết định số 145/QĐ-SGTVT ngày 15/02/2008 của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn. 

Hiện nay Bến xe khách huyện Đình Lập vẫn đang khai thác sử dụng theo 

Quyết định số 3235/QĐ-SGTVT ngày 29/12/2017 của Sở giao thông vận tải về 

việc công bố lại Bến xe khách. 

Ban quản lý bến xe hoạt động tự chủ theo Quyết định số 452/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2008 của UBND huyện Đình Lập về việc ban hành quy chế hoạt động 

của bến xe ô tô huyện Đình Lập. 

- Hiện có 35 xe khách hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn, các xe 

đăng ký vào bến và quản lý theo quy định. 

Bến xe khách huyện Đình Lập, mã số 17, đạt tiêu chuẩn bến xe khách loại 

6 (sáu). 

 8. Công tác duy tu bảo dƣỡng thƣờng xuyên đảm bảo giao thông 

 - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dương Khánh Phát, đơn vị đơn 

vị quản lý quốc lộ 31 và Đường tỉnh ĐT.246; Công ty cổ phần quản lý và xây 

dựng giao thông Lạng Sơn (Đơn vị Hạt Lộc Bình - Đình Lập) thực hiện công tác 

đảm bảo giao thông tuyến Quốc lộ 4B, trong quý II năm 2019 đã thực hiện công 

tác duy tu sửa chữa thường xuyên được: 

 + Phát quang cây cỏ taluy, lề đường: 1.205.925m
2 
; 

 + Sơn, quét vôi cột tiêu: 1.123 cột; 

 + Sơn cột H: 855 cột; 

 + Sơn cột Km: 96 cột; 

 + Sơn cột biển báo: 147 Cột; 

 + Sơn, vệ sinh cầu: 53 cầu; 

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiến hành ký hợp hợp đồng với Công ty 

TNHH Xây dựng Thương mại Dương Khánh Phát; Công ty TNHH MTV Lâm 

thao LS; Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn; Công ty 

TNHH Xây dựng giao thông Hiền Lương thực hiện công tác sửa chữa thường 

xuyên 137,2km đường huyện đảm bảo giao thông và chỉ đạo các xã, thị trấn 

triển khai công tác duy tu bảo dưỡng 214,5 km đường xã, liên xã theo phân cấp 

quản lý bảo đảm  giao thông các tuyến đường trên địa bàn. 

 II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

 1. Ƣu điểm 

 - Việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn nhận 

được sự đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện, và sự 

phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở 
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triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về trật tự hành lang an toàn giao 

thông. 

 - Các thành viên Ban An toàn giao thông huyện luôn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, chấp hành tốt công tác, nhiệm vụ được phân công thực hiện tốt mọi 

nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. 

2. Hạn chế 

 - Công tác phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan, tổ chức tuyên 

truyền pháp luật TTATGT tại các xã, thị trấn đã được triển khai thực hiện, tuy 

nhiên chưa được thường xuyên.  

 - Việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chính quyền cơ sở thực hiện 

Kế hoạch đề ra về công tác bảo đảm trật tự, giải tỏa HLATĐB còn hạn chế, chưa 

nhiệt tình, chưa quyết liệt hiện trong công tác giải tỏa hành lang an toàn đường 

bộ.  

 - Một số hộ dân thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang 

an toàn đường bộ chưa triệt để, còn tái vi phạm có biểu hiện chống đối không 

thực sự phối hợp với lực lượng chức năng để thực hiện. 

 - Tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện cơ giới vi 

phạm Luật giao thông đường bộ vẫn còn diễn ra. Một số hành vi vi phạm chủ yếu 

như: không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe mô tô; sử dụng rượu, bia; 

thiết bị ATKT không bảo đảm.  

 3. Đề xuất, kiến nghị 

 - Đề nghị Sở giao thông vận tải, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với 

Ban An toàn giao thông huyện, các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác 

phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện  việc xử lý các 

trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ, vi phạm kết cấu công trình 

giao thông trên địa bàn. 

 - Ban ATGT tỉnh, thanh tra sở giao thông hỗ trợ lực lượng để thực hiện 

Kế hoạch số 147/KH-BATGT ngày 27/5/2019 của Ban An toàn giao thông 

huyện, về giải tỏa hành lang An toàn giao thông năm 2019. 

 III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2019 

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung 

ương của tỉnh, của huyện; thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, tổ chức 

tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ 

hành lang ATGT đường bộ, chống tái lấn chiếm hành lang đường bộ. 

 2. Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự công an huyện tăng cường công 

tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo luật định đối với những trường hợp vi phạm về 

TTATGT. Đặc biệt là các trường hợp về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. 



6 

 

 3. Phối hợp với thanh tra Sở giao thông vận tải, các ngành chức năng và 

chính quyền cơ sở thực hiện Kế hoạch số 147/KH-BATGT ngày 27/5/2019, về 

giải tỏa hành lang An toàn giao thông năm 2019, tiếp tục công tác kiểm tra rà 

soát các trường hợp lấn chiểm hành lang an toàn đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa 

bàn huyện. 

 4. Các thành viên trong Ban ATGT của huyện theo địa bàn được phân 

công có trách nhiệm: Đôn đốc Ban ATGT các xã, thị trấn thực hiện tốt Kế hoạch 

năm an toàn giao thông 2019 của tỉnh, của huyện, Nghị quyết của Chính phủ, 

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện 

có gì vướng mắc báo cáo về thường trực ban an toàn giao thông huyện tổng hợp 

lập phương án giải quyết. 

 5. Phối hợp rà soát, thống kê các điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên 

địa bàn.  

 6. UBND các xã, thị trấn, hoàn thiện việc ký cam kết không vi phạm hành 

lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện... 

7. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ 

quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự 

An toàn giao thông quý II, 6 tháng đầu; phương hướng, nhiệm vụ quý III và 6 

tháng cuối năm 2019 huyện Đình Lập./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                      
- Ban ATGT tỉnh;  

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các thành viên BATGT; 

- Lưu: VT.    

          

                                            

 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢƠNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                        Nông Minh Cát 
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