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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

Số 18-TB/VPTU  

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Phan Thiết, ngày 13 tháng 01  năm 2016 

 
 

THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY  

tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW  

của Ban Bí thư Trung ương Đảng (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 tắc giao thông”  

trên địa bàn tỉnh 

----- 
 

Ngày 08/01/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) tổ chức Hội nghị 

sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (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 tắc giao thông” trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh 

Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo: 

I- Đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa XI) trong 03 năm qua 

Trong 03 năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ 

thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đạt nhiều chuyển biến 

tiến bộ; nổi rõ là: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về trật tự, an toàn 

giao thông được đẩy mạnh, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong 

nhân dân, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi 

tham gia giao thông. 

2. Các cơ quan, các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng cảnh sát giao 

thông, thanh tra giao thông đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

gắn với việc triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; qua đó, đã 

phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; 

công tác quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao 

thông được thực hiện chặt chẽ hơn, nhất là xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, 

quá tải. 
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3. Bằng nhiều nguồn vốn, trong 03 năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng 

giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, duy tu, sửa 

chữa; trong đó, công tác rà soát, khắc phục các “điểm đen” về tai nạn giao 

thông, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A - đoạn qua địa bàn tỉnh được tăng cường. 

4. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp tốt hơn 

trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên từng địa bàn. Nhờ đó, đã 

bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông; hoạt động 

vận tải hành khách trên tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại 

được bảo đảm; vận tải công cộng bằng xe buýt được tăng cường. 

5. Qua từng năm, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số 

người chết và số người bị thương. 

Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế; 

đáng lưu ý là: 

1. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa quan 

tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh toàn dân 

tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Việc gắn xây dựng văn hóa giao 

thông với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư” còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. 

2. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có 

mặt còn hạn chế, chưa đồng bộ; đáng chú ý, vẫn còn một bộ phận người dân thể 

hiện ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông còn hạn chế, 

yếu kém.  

3. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhiều nơi bị xuống cấp, nhưng 

chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời, chưa bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội, chưa bảo đảm hoạt động giao thông, vận tải an toàn. Mặt khác, hệ thống 

luồng lạch tại các cửa biển, nhất là cửa biển Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa 

chưa được nạo vét cơ bản nên còn khó khăn và gây nguy hiểm đối với người và 

các phương tiện đường thủy khi tham gia giao thông. 

4. Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, 

an toàn giao thông và công tác quản lý người điều khiển phương tiện giao thông 

chưa đều khắp trên địa bàn và có mặt còn hạn chế. Mặt khác, việc kinh doanh, 

buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, che khuất tầm nhìn; tình trạng người dân tự ý 

mở đường ngang dân sinh qua đường sắt vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. 

Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép về đêm chưa được xử lý triệt 

để, nhất là tại thành phố Phan Thiết. 
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5. Tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. 

Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa vững chắc; số vụ, số người chết, số 

người bị thương do tai nạn giao thông còn cao; đặc biệt, tai nạn giao thông 

nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục tăng; thời gian gần đây, tai nạn 

giao thông đường sắt tăng đột biến. 

II- Về nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới 

* Yêu cầu chung: Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện 

đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) 

và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm tiếp tục kiềm chế và đẩy 

lùi tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị 

thương). Riêng năm 2016, phấn đấu giảm 10% tai nạn giao thông trên cả 03 

tiêu chí so với năm 2015. 

Quá trình đó, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 

thể và các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp 

chủ yếu sau: 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát 

huy vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các lực 

lượng chuyên trách trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt, 

phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân 

dân tham gia vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần phải 

coi trọng đúng mức công tác giáo dục, tuyên truyền, phòng ngừa, đồng thời 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời và kiên quyết đối với các trường 

hợp vi phạm để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, rõ nét hơn về tình hình bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới. 

2. Phải đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, 

giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về trật 

tự, an toàn giao thông cho các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức; phải đưa việc tuyên truyền, giáo dục về trật tự, an toàn 

giao thông vào nội dung sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; đồng thời, phải lồng 

ghép việc xây dựng văn hóa giao thông với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt khác, các ngành chức năng, 

nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh phải tăng cường chỉ 

đạo, phối hợp hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu 

quả về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua đến các địa bàn 

dân cư trong tỉnh. 
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3. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trong đó, cần lưu ý một số vấn đề sau: 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, 

kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm và kiên quyết hơn đối với các hành vi vi 

phạm, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường trong tỉnh, 

nhất là các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh và các tuyến đường trọng điểm về trật 

tự, an toàn giao thông. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng 

thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép về đêm tại một số địa phương đã diễn 

ra trong thời gian qua. 

- Tăng cường công tác quản lý, đăng ký phương tiện và người điểu khiển 

các phương tiện giao thông, kể cả người nước ngoài. Tiếp tục làm tốt công tác 

kiểm tra, xử lý các loại xe chở quá khổ, quá tải. Mặt khác, phải quản lý tốt hành 

lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; xử lý kiên quyết tình trạng lấn 

chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để buôn bán, họp chợ; tăng 

cường quản lý trật tự giao thông đô thị; kiểm tra, xử lý và chấm dứt tình trạng tự 

ý mở đường ngang dân sinh qua đường sắt tại các địa phương. Tăng cường quản 

lý, bảo vệ an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; thường xuyên kiểm 

tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá hoại, trộm cắp thiết bị giao 

thông, nhất là tình trạng tháo tấm kim loại chống phản quang trên tuyến Quốc lộ 

1A qua địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các 

tuyến đường giao thông đã xuống cấp; tiếp tục chỉ đạo nạo vét luồng lạch tại 

một số cửa biển, nhất là các cửa biển Phan Thiết, La Gi, Phan Rí Cửa để tạo 

thuận lợi cho các phương tiện giao thông đường thủy lưu thông an toàn. Tiếp tục 

rà soát, khẩn trương khắc phục các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên các 

tuyến đường trọng điểm; lắp đặt thêm hệ thống biển báo, các chốt đèn tín hiệu 

giao thông; từng bước đầu tư hệ thống camera giám sát hoạt động giao thông tại 

một số chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Phan Thiết.  

- Chỉ đạo xây dựng phương án chống ùn tắc giao thông trên các tuyến 

Quốc lộ qua địa bàn tỉnh và một số tuyến đường trọng điểm để đề phòng, xử lý 

khi có tình huống xảy ra. 

- Chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Ban an toàn giao thông các cấp và các cơ quan chức năng tham gia bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông trong tỉnh; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám 

sát, chống các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của các lực 

lượng này. 
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5. Sau Hội nghị này, đề nghị các huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo các 

ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bằng những biện 

pháp cụ thể, sát hợp với điều kiện của ngành, địa phương mình, phấn đấu thực 

hiện tốt mục tiêu đã đề ra. 

Trước mắt, đề nghị Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các ngành liên 

quan và các địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 theo sự chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 

các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn 

thể tỉnh và các địa phương biết, triển khai thực hiện./.  
 

          Nơi nhận:            

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Đảng ủy Công an Trung ương;             (để báo cáo) 

- Văn phòng Trung ương Đảng + T78; 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
(đã ký, đóng dấu) 
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