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Kính gửi: Công an tỉnh Trà Vinh. 

 

Thực hiện Công văn số 434/CAT-CSGT, ngày 02/3/2022 của Công an 

tỉnh Trà Vinh về việc sơ kết 03 năm việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của 
Ban Bí thư (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và 
khắc phục ùn tắt giao thông” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 45) ; 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai, thực hiện cụ thể như 
sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định 
và có bước phát triển; thực hiện Kết luận số 45 và nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ, nhiều tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi 

lại của người dân. 

Tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) có chuyển biến tích cực 

trên cả 03 tiêu chí, giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn 
giao thông. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến 

phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến công tác đảm bảo TTATGT, cụ thể: nhiều cán 
bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo TTATGT bị nhiễm bệnh không 

đảm bảo về số lượng; các phương tiện chờ đăng ký để được phép lưu thông bị 
tồn đọng, gây khó khăn cho người dân; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật bị hạn chế. Ngoài ra, kết cấu hạ tầng giao thông ở một số tuyến đường 
trên địa bàn bị xuống cấp, số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng 
nhiều, nhất là dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ tai nạn giao thông.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 45; Kế hoạch số 125-
KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

- Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2020 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của 
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Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắt giao thông”, Ủy ban nhân dân huyện đã 
chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị thông qua 
các cuộc họp; đã lồng ghép triển khai chung được 08 cuộc, có 360 lượt đồng chí 

dự. 

- Ngoài ra, thường xuyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn củng 

cố, kiện toàn Ban an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm 
TTATGT trên địa bàn; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng 

Công an thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT, từ đó huy động cả hệ thống 
chính trị ở cơ sở tham gia công tác bảo đảm TTATGT góp phần tạo chuyển biến 

về nhận thức và nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về 
bảo đảm TTATGT của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa 

giao thông trong cộng đồng. 

2. Kết quả thực hiện 

a) Công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn 
thể 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 
123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  hàng 
hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng, tuyên truyền sâu 

rộng trong nội bộ và ngoài quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng như: Tuyên truyền miệng được 682 cuộc, có 30.690 lượt người dự; 

lưu động 674 cuộc; thông qua Trạm truyền thanh các xã, thị trấn được 1.247 
cuộc, có đông đảo người nghe; phát 27.820 tờ bướm có nội dung tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền tại các Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 
được 15 cuộc, có 4.515 lượt học sinh dự. Bằng các hình thức, biện pháp tuyên 

truyền, giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy 
định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, góp phần xây dựng văn hóa giao thông 
trong cộng đồng.  

- Công an huyện phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 
huyện biên tập, phát thanh Chuyên mục “An toàn giao thông” định kỳ 2 tuần/1 

lần, với thời lượng 15 phút mỗi kỳ, đã phát được 50 kỳ. 

- Tiếp tục duy trì, nâng chất hoạt động của 17 loại mô hình, 291 câu lạc 

bộ; trong đó, nổi bật là mô hình “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ” 
với 16 câu lạc bộ, “Không ma túy, không bạo lực học đường và chấp hành tốt 

luật giao thông” với 21 câu lạc bộ và “Văn hóa giao thông đường thủy” với 01 
câu lạc bộ. Hằng năm, được đánh giá phân loại hoạt động khá, tốt, không có 

trung bình, yếu. 

- Qua thực hiện các mặt công tác đảm bảo TTATGT trong đợt cao điểm 
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tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự 
có 02 cá nhân được Cục CSGT, Công an tỉnh khen thưởng và 01 Giấy khen tập 
thể của Chủ tịch UBND huyện; qua tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

năm 2019, 2020 và 2021, tập thể Đội Cảnh sát giao thông - trật tự được Giám 
đốc Công an tỉnh khen thưởng đơn vị quyết thắng; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 
2021. 

- Tập trung chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. 

Kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước và các quy định của ngành liên quan đến công tác đảm bảo 

trật tự, an toàn giao thông. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, chủ 

động bố trí, sắp xếp cán bộ, chiến sỹ đúng tiêu chuẩn, phù hợp trình độ, năng lực 
và sở trường công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông; từ đó lực lượng Cảnh sát giao thông luôn chấp hành nghiêm các 
quy định, không vi phạm nguyên tắc, quy trình công tác, vi phạm đạo đức, lối 
sống, kỷ luật và Điều lệnh Công an nhân dân. 

b) Công tác quản lý Nhà nước về giao thông vận tải  

- Thường xuyên chỉ đạo các ngành, UBND các xã kiểm tra các điểm bất 

cập, hạn chế trong công tác đảm bảo TTATGT, kết quả kiến nghị ngành chức 
năng khắc phục 04 điểm bất cập trong tổ chức giao thông, qua đề xuất, kiến nghị 

đã khắc phục được 02 điểm bất cập. 

- Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-CAT-PV01, ngày 15/7/2021 của Giám 

đốc Công an tỉnh về việc khảo sát, lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự, giám 
sát người và phương tiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, sau khi khảo sát thực tế, đã 

phối hợp với các cơ quan liên quan lắp đặt được 03 camera giám sát, xử lý vi 
phạm trật tự an toàn giao thông tại 03 địa điểm thuộc các xã, thị trấn trên địa 

bàn: Quốc lộ 53 thị trấn Định An, Quốc lộ 54 xã Tân Sơn, Quốc lộ 54 xã Phước 
Hưng (ranh giới Châu Thành và Trà Cú). 

- Kết quả thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BATGT, ngày 12/3/2021 của Ban 

an toàn giao thông huyện về rà soát, bổ sung biển báo, cọc tiêu, xử lý tốt các 
điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông trên đường bộ; phát hoang bụi rậm, 

giải tỏa mở rộng tầm nhìn tại một số đoạn đường cong trên các tuyến Quốc  lộ, 
Tỉnh lộ và Hương lộ trên địa bàn. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền 02 cấp 

và các đơn vị chức năng trong công tác quản lý hành lang an toàn giao thông 
đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý vỉa hè ở 02 thị trấn và các cầu giao thông 

nông thôn, qua đó đã chỉ đạo lực lượng có liên quan phối hợp với Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng khảo sát khắc phục các biển báo hiệu tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn, 

qua đó đã lắp đặt 103 biển báo hiệu giao thông đường bộ, nhằm khắc phục hạn 
chế; đảm bảo TTATGT địa bàn huyện. 

c) Công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông  
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- Tình hình tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 11 vụ, làm chết 12 người, 

bị thương 06 người, thiệt hại tài sản khoảng 69.000.000 đồng (tai nạn giao thông 
ít nghiêm trọng). Kết quả, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thụ 
lý, điều tra giải quyết theo thẩm quyền 11 vụ. 

- Tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn các lực lượng chuyên trách thực 
hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Đến nay, toàn 

huyện có 19 đồng chí chuyên trách thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công 
an huyện. Trong đó, có 08 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, 11 đồng chí 

có trình độ chuyên môn trung cấp. Trong đó, Chỉ huy đội 02 đồng chí; phụ trách 
công tác đăng ký xe 02 đồng chí; tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm 10 đồng chí ; 

điều tra, giải quyết tai nạn giao thông 05 đồng chí. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 27/2010/NĐ-CP, ngày 24/3/2010 của 

Chính phủ và Thông tư số 47/2011/TT-BCA, ngày 02/7/2011 của Bộ Công an về 
việc huy động Công an xã, lực lượng Cảnh sát khác tham gia công tác tuần tra 

kiểm soát đảm bảo TTATGT, qua đó Công an huyện đã xây dựng 26 Kế hoạch 
huy động Công an xã, thị trấn tham gia tuần tra kiểm soát được 4.334 cuộc, có 

1.734 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Phát hiện và lập biên bản 3.046 trường hợp 
vi phạm (chủ yếu các lỗi vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm 379; điều khiển xe 
mà trong máu/hơi thở có nồng độ cồn 279; không thực hiện biện pháp bảo vệ cá 

nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế 104; 
không có giấy phép lái xe 785; không có giấy đăng ký xe 990; chưa đủ tuổi 512; 

giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông 692; không chấp hành 
hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông 103; không chấp hành yêu cầu kiểm tra 

của người thi hành công vụ 49; dừng, đỗ không đúng quy định 174,...), lập biên 
bản tạm giữ 1.702 phương tiện và 1.344 giấy tờ có liên quan. Ban hành quyết 

định xử phạt tại chỗ 75 trường hợp với số tiền 11.180.000 đồng. Ban hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính 2.587 trường hợp vi phạm (phạt cảnh cáo 137 

trường hợp, phạt tiền 2.450 trường hợp với số tiền 4.037.745.000 đồng), tước 
quyền sử dụng giấy phép lái xe 164 trường hợp. Ngoài ra, tổ chức bán đấu giá 

332 xe mô tô và 01 xe máy kéo, thanh lý sung vào công quỹ Nhà nước với số 
tiền là 275.000.000 đồng. 

- Kiểm tra bến thủy, bến khách ngang sông được 115 cuộc, có 321 lượt 

cán bộ, chiến sỹ tham gia; qua kiểm tra 126 phương tiện, kết quả không phát 
hiện vi phạm và cho viết cam kết 126 phương tiện. 

- Công tác phòng, chống thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép gây mất 
TTATGT, trật tự công cộng: Công an huyện đã xây dựng, thực hiện có hiệu quả 

02 kế hoạch về phòng, chống thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, qua đó đã 
rà soát lập danh sách quản lý 192 đối tượng có biểu hiện tụ tập, càn quấy và 24 

cơ sở có dấu hiệu lắp ráp, thay đổi đặc tính xe; kết quả, mời giáo dục, cam kết 
không vi phạm 314 lượt đối tượng. Bên cạnh đó, phối hợp Công an xã, thị trấn 

tuần tra, kiểm soát phòng, chống đua xe trái phép được 71 cuộc, có 271 lượt cán 
bộ, chiến sỹ tham gia; phát hiện 161 trường hợp vi phạm, tạm giữ 98 phương 

tiện, xử lý theo quy định. 
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- Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo TTATGT từ 

huyện đến cơ sở đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, công cụ hỗ trợ được trang bị đầy đủ. Hiện đang triển khai, lắp đặt, sử 
dụng phần mềm ứng dụng xử lý vi phạm hành chính về TTATGT, đăng ký xe, 

tai nạn giao thông,... trên dịch vụ công của Bộ Công an, góp phần ngày càng hiện 
đại hóa công tác bảo đảm TTATGT. 

3. Đánh giá, nhận xét việc triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW 
của Ban Bí thư 

a) Về ưu điểm  

- Thực hiện các nội dung của Kết luận số 45, Ủy ban nhân dân huyện đã 

kịp thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. 

Riêng Công an huyện, trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, đã kịp thời chỉ đạo 

lực lượng phối hợp các ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện đồng bộ, nghiêm 

túc từ huyện đến cơ sở. Từ đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 

tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, không để xảy ra các vụ tụ 

tập đua xe trái phép, các đối tượng chạy xe lạng lách, đánh võng trên địa bàn. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các ngành, đoàn thể 

có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, khu vực và trình độ nhận thức của Nhân 

dân; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông 

trọng điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các 

hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy. 

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm, chuyên đề có 

liên quan, phát huy tốt các mô hình bảo đảm TTATGT tại các xã trên địa bàn. 

Chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

b) Về khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân 

- Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từng lúc, từng nơi còn hạn 

chế, chưa quyết liệt; sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai 

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từng lúc thiếu đồng bộ; 

hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông xã, thị trấn có mặt còn hạn chế. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn 

giao thông chưa đi vào chiều sâu, còn dàn trãi, chưa mang tính trọng tâm, trọng 

điểm. Việc đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào 

sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể từng lúc thiếu thường xuyên.  

- Tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp; tai 

nạn giao thông tuy được kéo giảm, nhưng còn ở mức cao và gây thiệt hại nghiêm 

trọng về người và tài sản. 
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* Nguyên nhân: 

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến công tác 

bảo đảm TTATGT, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng 

liên quan tập trung cho công tác chống dịch, từ đó ảnh hưởng đến công tác bảo 

đảm TTATGT. 

- Một số ít ban ngành và địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế; 

chưa chủ động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông khi tham gia giao thông.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT 

ĐIỂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện 

nghiêm túc Kết luận số 45 và tích cực tham gia công tác bảo đảm TTATGT, 

TTATXH gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm 

các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm TTATGT của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an. 

- Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm 

bảo TTATGT, không để xảy ra ùn tắt giao thông; bảo vệ tuyệt đối an toàn các 

ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và 

làm việc trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các ban, ngành huyện phối hợp với lực lượng Công an thực hiện 

tốt công tác đảm bảo TTATGT, từ đó huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở tham 

gia công tác bảo đảm TTATGT góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và nâng 

cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT của 

người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an, nhất là lực lượng Cảnh sát Giao thông chủ 

động nắm, dự báo tình hình, triển khai các phương án phòng, chống đua xe trái 

phép, không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để tổ chức 

đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Đồng 

thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 

Trung ương 4 (Khóa XII), gắn với xây dựng văn hóa ứng xử trong Công an nhân 

dân, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bãn lĩnh, 

nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thường xuyên kiểm tra, đốn đốc cán bộ , chiến 

sỹ khi thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để có biện 

pháp khắc phục kịp thời. 

- Ban an toàn giao thông cấp huyện và cấp xã phải thường xuyên khảo sát 

hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn để kịp thời phát hiện 
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những điểm bất cập trong tổ chức giao thông và tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch số 03/KH-BATGT, ngày 09/02/2021 của Ban an toàn giao thông tỉnh 

về phát động “Phong trào bảo đảm TTATGT giai đoạn 2021-2025”. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW 

của Ban Bí thư, Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo Công an tỉnh nắm./. 
   

Nơi nhận:                      
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Công an huyện;  
- Các phòng, ban, ngành huyện;   
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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