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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị Quyết 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 về tăng cường bảo 

đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021. 

 
 

Thực hiện Văn bản số: 6600/UBND-GT ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính 

phủ. UBND huyện Cẩm Xuyên báo cáo kết quả như sau: 

 1. Ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai các nội dung Nghị quyết 

12/NQ-CP: 

Trên cơ sở các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh, UBND huyện 

đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai cụ thể công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021:  

- Đã ban hành 13 quyết định, 6 kế hoạch, 10 báo cáo, 184 công văn(năm 2019-

2020: 11 quyết định, 3 kế hoạch, 2 báo cáo, 111 công văn; năm 2020-2021 ban hành 

02quyết định, 3 kế hoạch, 8 báo cáo, 73 công văn). 

- Thực hiện chế độ báo cáo: 6 tháng và  9 tháng đầu năm 2020, có sự phối hợp kịp 

thời giữa VP Ban ATGT và công an huyện nên chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng được 

gửi kịp thời cho VP Ban ATGT tỉnh. 

 2. Công tác Tuyên truyền các nội dung thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP: 

UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, kết hợp thông tin tuyên truyền, tổ 

chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết 12/NQ-CP của chính 

phủ, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác  bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2019 – 2021, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thường xuyên, lâu dài cần 

được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các phòng, ban, đơn vị trên địa 

bàn  huyện đã cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch hoạt động từng tháng, 

quý, năm.  

Hàng năm, UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền pháp luật giao thông, 

theo đó, chú trọng tăng cường tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong nội bộ từng 

phòng, ban, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp;  

UBND huyện chỉ đạo Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT huyện đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về pháp luật giao thông, đăng tải các chuyên trang, chuyên mục về 

công tác nàycác phóng sự phản ánh tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự 

ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021, đã xây dựng với hơn 30 

tin bài, phóng sự phát trên sóng Đài PT-TH Hà Tĩnh; có trên 90 tin, bài, phóng sự 

phát trên sóng truyền thanh huyện bên cạnh đó có trên 90 tin, bài, phóng sự phát trên 
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sóng truyền thanh huyện. Sử dụng hệ thông loa truyền thanh tại các xã, thị trấn để 

tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân trên địa phương. 

3. Kết quả thực hiện các nội dung thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP: 

Công tác TTKS và xử lý vi phạm giao thông  

*Năm 2019-2020: 

- Trong 11 tháng đầu năm 2020 lực lượng CSGT-TT tổ chức tuần tra kiểm soát 

phát hiện 1253 trường hợp vi phạm, trong đó: 45t/hợp Nồng độ cồn, 30 thợp vi phạm 

tốc độ, 70 t/hợp quá tải, … tạm giữ 235 phương tiện, tước 200 GPLX; ra quyết định 

xử phạt 856 t/hợp nộp ngân sách nhà nước với số tiền 980.040.000  nộp ngân sách 

Nhà nước. 

(Phát hiện và xử lý 70 trường hợp xe quá tải, ước tính số tiền xử phạt là 

325.000.000 đồng) 

- Công tác đăng ký, quản lý phương tiện 

Đã tiếp nhận đăng ký mới 2856 xe mô tô; 596 xe máy điện cho công dân, làm thủ 

tục sang tên 86 t/h. 

*Năm 2020- 9/2021: 

Công tác TTKS và xử lý vi phạm giao thông: Từ 15/12/2020 cho đến nay lực 

lượng CSGT-TT Công an huyện đã tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 

932 trường hợp vi phạm ước tính số tiền xử phạt là 724.250.000 đồng trong đó: 767 

trường hợp xe mô tô, 9 xe khách, 68 xe tải, 33 xe con, 55 xe máy điện. 

Ra quyết định xử phạt 897 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 677.550.000 

đồng. Tạm giữ 65 xe mô tô, 16 xe ô tô, 43 xe máy điện; tước GPLX 69 trường hợp. 

Tăng cường xử lý các đối tượng vi phạm theo các chuyên đề: Đã phát hiện, xử lý 

59 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 204.000.000 đồng; 54 trường hợp 

quá tải, dự kiến phạt tiền 429.800.000 đồng. 

Công tác đăng ký, quản lý phương tiện: Đăng ký mới 2.046 xe mô tô, 284 xe 

máy điện.  

UBND huyện báo cáo UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 

số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở GTVT; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phạm Hoàng Anh 
        


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2021-10-12T08:57:30+0700


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2021-10-12T09:01:00+0700


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2021-10-12T09:02:23+0700




