BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________

Số: 9406

/BGTVT-ATGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

V/v: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ bảo đảm TTATGT 09 tháng đầu
năm; phương hướng, nhiệm cụ Quý IV
năm 2021 và năm 2022.

Kính gửi:

- Các Vụ: Pháp chế, Vận tải, Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Thanh tra Bộ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Quản lý XD & CLCT giao thông, Đăng kiểm
Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt
Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

Triển khai văn bản số 136/UBATGTQG ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ủy
ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan,
đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 09 tháng đầu năm, phương hướng
nhiệm vụ Quý IV năm 2021 và năm 2022; trong đó, Báo cáo tập trung vào một số
nội dung chính được nêu trong Dự thảo Đề cương gửi đính kèm văn bản này (các
số liệu cụ thể được thống kê từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/9/2021).
Báo cáo của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi bằng văn bản về Bộ Giao
thông vận tải (qua Vụ An toàn giao thông) và gửi file văn bản vào hộp thư
email: thanhlv@mt.gov.vn trước ngày 17 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp, xây
dựng Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc
gia tổng hợp, trình Chính phủ và Quốc hội theo kế hoạch.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ATGT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

PHỤ LỤC:
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT 09 tháng đầu năm,
phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021 và năm 2022
(Gửi kèm theo văn bản số 9406 /BGTVT-ATGT ngày 09 tháng 9 năm 2021
của Bộ Giao thông vận tải)
1. Xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, đề án
chiến lược, quy hoạch, chính sách về bảo đảm TTATGT
- Nêu tổng số văn bản cần phải xây dựng theo kế hoạch, trong đó số lượng
các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổng số
các văn bản đã hoàn thành;
- Tình hình xây dựng và triển khai các đề án, chiến lược liên quan đến công
tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
- Phương hướng, nhiệm vụ triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp
luật, đề án trong Quý IV năm 2021 và năm 2022.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo
đảm trật tự an toàn giao thông
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật trong 09 tháng đầu năm 2021 (như: chương trình thực hiện, các hoạt
động, số liệu cụ thể); phương hướng triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật Quý IV năm 2021 và năm 2022 (các hoạt động dự kiến
triển khai thực hiện).
3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm TTATGT
- Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra
theo kế hoạch và đột xuất của Bộ Giao thông vận tải; số liệu thanh tra, kiểm tra
của ngành giao thông vận tải (bao gồm cả trung ương và địa phương), phương
hướng nhiệm vụ trong thời gian tới;
- Kết quả kiểm tra rà soát xử lý các vi phạm liên quan đến công tác bảo
đảm trật tự an toàn giao thông các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng
không, đường thủy nội địa, đăng kiểm phương tiện;
- Phương hướng, nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong Quý
IV năm 2021 và năm 2022.
4. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái
- Tình hình bố trí, công tác tổ chức giao thông và những bất cập trong tổ
chức giao thông tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường bộ, đường
thủy nội địa;
- Công tác triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19
trong công tác vận tải và bảo đảm TTATGT, tập trung báo cáo về các giải pháp
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bảo đảm vận chuyển thông suốt đối với người, hàng hóa phục vụ phòng chống
dịch, bảo đảm đời sống nhân dân (tại các địa phương thực hiện CT16), tiêu thụ
nông sản, sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu;
- Tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe;
- Kết quả triển khai, xử lý vi phạm, quản lý phương tiện thông qua thiết bị
giám sát hành trình (có số liệu cụ thể);
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, sát hạch lái xe; công tác đổi
mới, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe;
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện (đường sắt, đường thủy
nội địa, hàng hải, đường bộ); các giải pháp nâng cao chất lượng và phòng chống
tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện;
- Báo cáo kết quả thực hiện đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn người lái
phương tiện thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đường sắt; tình hình quản lý
phương tiện thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đường sắt;
- Số liệu sự cố, uy hiếp hàng không và chậm, hủy chuyến bay;
- Phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong Quý IV năm 2021 và năm 2022.
5. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý bảo trì và khai thác KCHTGT
- Kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông:
tổng số dự án được triển khai theo kế hoạch, các dự án đã hoàn thành, các dự án
hoàn thành trong thời gian tới;
- Tình hình thực hiện công tác quản lý bảo trì đường bộ theo kế hoạch, kết
quả thực hiện một số công tác, như: xử lý điểm đen; rà soát, điều chỉnh thay thế
biển báo hiệu đường bộ; lắp đặt dải phân cách giữa, xây dựng đường cứu nạn, rà
soát các vị trí giao cắt giữa đường sắt với quốc lộ...;
- Công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cao điều kiện an toàn giao thông
đối với kết cấu hạ tầng giao thông các lĩnh vực: đường sắt, đường thủy nội địa,
hàng hải, hàng không.
- Phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong Quý IV năm 2021 và năm 2022.
6. Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ùn tắc giao thông tại
Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các Thành phố trực thuộc Trung ương.
Tình hình tổ chức, phân luồng giao thông ra vào Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh và các đô thị trực thuộc Trung ương khi thực hiện Chỉ thị 16 về phòng,
chống Covid - 19; kết quả phòng, chống ùn tắc giao thông 09 tháng đầu năm
2021, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2021 và năm 2022./.
______________________________________
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