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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-UBND                 Nghi Xuân, ngày        tháng 9 năm 2021 

BÁO CÁO  

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP  

ngày 19/02/2019 của Chính phủ 

 

Kính gửi: Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 107/BATGT-VP ngày 24/8/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 

12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự ATGT 

và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo 

cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện: 

- Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 

11/4/2019 chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 

của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông 

giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện. 

- Các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành kế 

hoạch triển khai thực hiện theo các nội dung tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 

11/4/2019 của UBND huyện. 

2. Ngân sách phân bổ cho công tác đảm bảo trật tự ATGT: 

Ngân sách phân bổ cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hàng 

năm đều được UBND huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phân bổ hợp lý, 

cụ thể: Kinh phí cấp cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 là 

332 triệu đồng, năm 2020 là 396 triệu đồng, năm 2021 theo dự toán là 377 triệu 

đồng; đảm bảo sử dụng hợp lý nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông vận tải cho nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

3. Kết quả thực hiện: 

a. Việc rà soát văn bản liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT: 

Hàng năm, UBND huyện đưa nội dung rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào Kế hoạch rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện những quy định 

không phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để 

kiến nghị đề xuất sửa đổi hoặc bãi bỏ. Qua rà soát xác định không có văn bản phải 

kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật. 

b. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATGT:  

- Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn 

tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân 
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tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao 

thông an toàn và thân thiện; thường xuyên đổi mới hình thức, tuyên truyền liên tục, 

kiên trì, mọi nơi, mọi lúc trong đó chú trọng đến chất lượng, nội dung, hình thức 

tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, độ tuổi, giới tính; tổ chức cho cán 

bộ, công chức, viên chức, công nhân, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, gia 

đình ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT; đưa tiêu chí chấp hành trật tự ATGT 

là tiêu chí quan trọng để bình xét, phân loại các danh hiệu thi đua hàng năm cho 

tập thể, cá nhân; đặc biệt xử lý trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời là tiêu chí 

xét chọn các danh hiệu gia đình văn hóa, làng xóm, khối phố văn hóa. Cụ thể: 

- Năm 2019:  

+ Đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 22.000 giáo 

viên, học sinh, sinh viên, hội viên hội nông dân, hội phụ nữ trên địa bàn, đồng thời 

ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT. 

+ Xây dựng 04 phóng sự, gần 8 tin bài về công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn. 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương của 7 xã, thị trấn tổ chức tuyên 

truyền và ký cam kết về không thả rông trâu, bò trên các tuyến giao thông. 

- Năm 2020:  

+ Đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 10.000 giáo 

viên, học sinh, sinh viên, hội viên hội nông dân, hội phụ nữ trên địa bàn, đồng thời 

ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT. 

+ Xây dựng 12 tin bài về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn. 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương của 7 xã, thị trấn tổ chức tuyên 

truyền và ký cam kết về không thả rông trâu, bò trên các tuyến giao thông. 

+ Tổ chức trao tặng hơn 2.000 mũ bảo hiểm cho học sinh khối lớp 1 tại các 

trường tiểu học, 15 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

- Năm 2021:  

+ Đã tổ chức 05 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 3.000 giáo 

viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn, đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm 

pháp luật về ATGT. 

+ Xây dựng 05 tin bài về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn. 

c. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 

- Thường xuyên chỉ đạo Công an huyện, Công an các xã, thị trấn chủ động 

tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT trên địa bàn; 

đồng thời đề xuất Công an tỉnh phối hợp xử lý trên tuyến Quốc lộ 1A. 

- Chỉ đạo Công an huyện xây dựng các chuyên đề tuần tra về hành vi vi 

phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe có chất ma túy; xe ô tô quá khổ, quá tải… 
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- Chỉ đạo các Phòng, ngành, địa phương tăng cường công tác đảm bảo trật tự 

công cộng, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn 

giao thông đối với các hộ kinh doanh dọc hai bên các tuyến đường. Tuyên truyền, 

nhắc nhở đối với các hộ dân phơi nông sản, lâm sản, rơm rạ trên đường gây cản trở 

và mất an toàn giao thông. Tuyên truyền, ký cam kết và xử phạt các trường hợp cố 

tình vi phạm thả rông trâu bò trên các tuyến đường giao thông. 

- Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

vận tải cho nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt được như sau: 

+ Năm 2019: Xử phạt 1.303 trường hợp vi phạm, nộp vào Ngân sách nhà 

nước hơn 1 tỉ đồng. Trong đó: không đội mũ bảo hiểm 213 trường hợp, vi phạm 

quy định về nồng độ cồn 31 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 40 trường hợp, 

không có giấy phép lái xe 51 trường hợp, vượt quá tải trọng 18 trường hợp… Tạm 

giữ 272 phương tiện xe cơ giới vi phạm (54 xe ô tô, 218 xe mô tô), tước GPLX 

163 trường hợp. Đồng thời thông báo 72 trường hợp đến cơ quan, chính quyền địa 

phương nơi cư trú của người vi phạm.   

+ Năm 2020: Xử phạt 1.488 trường hợp vi phạm, nộp vào Ngân sách nhà 

nước 1.350 triệu đồng. Trong đó: không đội mũ bảo hiểm 405 trường hợp, vi phạm 

quy định về nồng độ cồn 54 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 13 trường hợp, 

không có giấy phép lái xe 113 trường hợp, vượt quá tải trọng 05 trường hợp… 

Tạm giữ 214 phương tiện xe cơ giới vi phạm (35 xe ô tô, 179 xe mô tô), tước 

GPLX 51 trường hợp. Đồng thời thông báo 55 trường hợp đến cơ quan, chính 

quyền địa phương nơi cư trú của người vi phạm.   

+ Từ đầu năm 2021 đến nay: Xử phạt 953 trường hợp vi phạm, nộp vào 

Ngân sách nhà nước 733 triệu đồng. Trong đó: không đội mũ bảo hiểm 257 trường 

hợp, vi phạm quy định về nồng độ cồn 10 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 99 

trường hợp, không có giấy phép lái xe 121 trường hợp, vượt quá tải trọng 05 

trường hợp… Tạm giữ 128 phương tiện xe cơ giới vi phạm (01 xe ô tô, 127 xe mô 

tô), tước GPLX 33 trường hợp. Đồng thời thông báo 121 trường hợp đến cơ quan, 

chính quyền địa phương nơi cư trú của người vi phạm. 

d. Công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường huyện, đường xã: 

- UBND huyện đã chỉ đạo các Phòng, ban cấp huyện có liên quan thường 

xuyên thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ các tuyến 

đường huyện quản lý nhằm đảm bảo ATGT cho người và phương tiện lưu thông. 

Từ năm 2019 đến năm 2021, đã thực hiện bảo dưỡng thường xuyên 87,7km, sửa 

chữa định kỳ 8,27km, với kinh phí gần 5,0 tỷ đồng. 

- UBND các xã, thị trấn đã thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên các 

tuyến đường GTNT cấp xã. Từ năm 2019 đến năm 2021, đã thực hiện bảo dưỡng 

thường xuyên 652,73km. Ngoài ra, các xã, thị trấn thực hiện đầu tư nâng cấp, mở 

rộng các tuyến đường GTNT, đường nội thị theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã, 

thị trấn nhằm nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh; góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 



4 

 

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kết quả triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ, UBND huyện Nghi Xuân báo 

cáo để Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                      

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Công an huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Chánh, Phó VP/UB huyện; 
- Lưu: VT, Ban ATGT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
  
 
 

Nguyễn Viết Hưng 
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