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Số :         /BC 

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

Cà Mau, ngày         tháng 10 năm 2022

Việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự

và việc kiểm soát, quản lý vận tải hàng hóa ra vào tỉnh Cà Mau

Báo cáo khái quát về đặc điểm, tình hình; về cơ cấu, tổ chức; chức 
năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy b
dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà 
nước về: đường bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai 
thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân 
công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở có 05 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc; Ban Chấp hành 
Đảng bộ có 12 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 03 đồng chí; Ban Giám đốc 04 

ười; lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 15 người Công đoàn cơ sở 
(gồm 05 Công đoàn cơ sở thành viên ự ộ Tổng số cán bộ, công chức, viên 
chức người lao động ệ 186 người đó ứ ế
đượ ứ ườ ợp đồng lao độ

Về tình hình về trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường 
thủy trên địa bàn

Tình hình về cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông, mật độ người, 
phương tiện tham gia giao thông; khả năng bảo đảm trật tự ATGT và thực trạng 
về trật tự ATGT đường bộ, đường thủy trên địa bàn:

Tình hình về cơ sở hạ tầng mạng lưới giao thông

* Về hiện trạng 

* Đường bộ

Hệ thống đường bộ từng bước được đầu tư mới, nâng cấp và nối liền với các 
tuyến Quốc lộ; nối liền trung tâm hành chính tỉnh với trung tâm hành chính huyện, 
xã, đã triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng đường Hành lang ven biển phía 
Nam, QL.1 đoạn Năm Căn Đất Mũi, đường Bờ Nam sông Ông Đốc, đường Tắc 
Thủ Vàm Đá Bạc, đường Trục chính Đông Tây,… góp phần hình thành những 
hành lang vận tải chính phục vụ sản xuất và nhu cầu đi lại của người dân.

Toàn tỉnh có tổng số 4.693 tuyến đường các loại với tổng chiều dài khoảng 
15.093km, trong đó đường quốc lộ 05 tuyến với chiều dài 220,04km (chiếm 1,46 % 
tổng chiều dài), đường tỉnh lộ 15 tuyến với chiều d 337,6 km (chiếm 2,24% tổng 
chiều dài), đường huyện 99 tuyến với chiều dài 953km (chiếm 6,04% tổng 
chiều dài), đường nội thị 396 tuyến với chiều dài 46km (chiếm 2,47% tổng 
chiều dài), đường chuyên dùng 04 tuyến với chiều dài 5km (chiếm 0,5% tổ
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chiều dài) còn lại là đường giao thông nông thôn 4.174 tuyến với chiều dài 
13.176,46km (chiếm 87,3% tổng chiều dài) mật độ giao thông đường bộ quốc lộ 
đạt 0,22km/1000 dân và 0,042km/km2 (ĐBSCL 0,07km/km2); mật độ giao thông 
đường tỉnh đạt 0,34km/1.000 dân và 0,065km/km2 (ĐBSCL 0,12km/km2); mật độ 
giao thông đường huyện đạt 0,91km/1.000 dân và 0,174km/km2 (ĐBSCL 
0,22km/km2). Mạng lưới đường có dạng hướng tâm với tâm điểm là TP.Cà Mau

Đường thủy nội địa

Trên địa bàn tỉnh có tổng 143 tuyến sông, hính thuộc hệ thống đường 
thủy nội địa do Trung ương, tỉnh, huyện quản lý với tổng chiều dài 1.820,9 km 
(trong đó Trung ương quản lý 13 tuyến với chiều dài 257,5km, Tỉnh quản lý 15 
tuyến với chiều dài 362,4km, còn lại 115 tuyến với tổng chiều dài 1.201km thuộc 
cấp uyện quản lý). Tuyến giao thông thủy quan trọng uốc gia như Kênh Quản lộ 
Phụng Hiệp, sông Trèm Trẹm, sông Ông Đốc, sông Gành Hào… với 10 vị trí cửa 
sông Khánh Hội, Vàm Ông Đốc, Mỹ Bình, Cái Đôi Vàm, Bảy Háp, Rạch Tàu, Rạch 
Gốc, Bồ Đề, Hố Gùi, Lồng Đèn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu đối ngoại 
với bên ngoài và các khu vực phụ cận.

Mạng giao thông đường thuỷ, có quan hệ mật thiết với giao thông bộ và giao 
thông biển, gắn liền với các hoạt động kinh tế xã hội của Tỉnh. Ngoài ra, còn hệ 

ống kênh rạch có thể khai thác vận tải thủy do ngành thủy lợi quản lý với tổng 
chiều dài hơn 7.000 km, mặt cắt ngang từ 10 20m, phương tiện lưu thông chính là 
ghe, xuồng dân sinh.

Mạng lưới đường thủy ở tỉnh hình thành bởi các tuyến sông kênh ngang đan 
en với các tuyến sông kênh dọc phân bố từ Bắc đến Nam, giao thông thủy vận 

ể thông suốt trong và ngoài tỉnh. Với cấu trúc các trục dọc, trục ngang cùng 
ớ ề tuyến nhánh ngang dọc tạo thuận lợi cho liên kết thủy vận nội vùng và 

* Hạ tầng giao thông hàng hải:

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có cảng biển Năm Căn nằm trên tuyến sông Cửa 
Lớn là cảng loại III có khả năng khai thác tàu tải trọng đến 5.000 tấn. Luồng hàng 
hải Năm Căn – Bồ Đề với chiều dài 35,6km hiện tại khá cạn, không đáp ứng để tàu
tải trọng lớn lưu thông.

* Hạ tầng giao thông hàng không:

Sân bay Cà Mau đã được khôi phục và nâng cấp, đường băng dài 1.050m x 
30m, cho phép loại máy bay nhỏ như ATR72, AN
sự cấp 2 hạ cất cánh. Hiện sân bay Cà Mau đang khai thác tuyến Cà Mau Hồ 
Chí Minh và ngược lại với tần suất 2 chuyến/ngày. Bãi đáp máy bay ở Hòn Khoai 
và Năm Căn, khi có nhu cầu và điều kiện vẫn có thể khôi phục để đưa vào sử dụng 
phục vụ du lịch, an ninh quốc phòng, thăm dò khai thác dầu khí.

* Hệ thống bến xe khách:

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 1 bến xe. Trong đó: 01 bến loại 2; 03 bến loại 4; 
02 bến loại 5; 05 bến loại 6)

* Hệ thống cảng, bến  thủy nội địa:



Cà Mau có 03 cảng thủy nội địa là cảng Cà Mau (tại phường 1, thành phố Cà 
Mau) và cảng KC Điện Đạm Cà Mau (tại xã Khánh An, huyện U Minh), 
cảng kho xăng dầu Tắc Vân; có 597 bến thủy nội địa. 

Các bến tàu khách phân bố đều ở các huyện và tập trung các bến lớn tại trung 
tâm huyện kết nối với thành phố Cà Mau; thời gian qua, do kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ của tỉnh phát triển khá nhanh nên phương tiện vận tải đường bộ 
cũng phát triển theo, dẫn đến nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa bằng 
đường thủy cũng giảm mạnh, theo đó các bến tàu khách trên địa bàn tỉnh hoạt động 

rầm lắng, có bến đã ngưng hoạt động.

Về quy hoạch:

Thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017, Thủ tướng 
Chính phủ đã ph duyệt một số quy hoạch liên quan đến ngành , gồm: 

Quyết định số 1454/QĐ TTg ngày 01/09/2021 của Chính Phủ phê duyệt 
quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 1829/QĐ TTg ngày 31/10/2021 của Chính Phủ phê duyệt 
quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050;

Quyết định số 1579/QĐ TTg ngày 22/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 

2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 287/QĐ TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050

Đối với Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 
2050, hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì tổ chức lập, Sở Giao thông vận 
tải đã phối hợp xây dựng nội dung đề xuất phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến cuối năm 
2022 Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được 
phê duyệt.

Mật độ người, phương tiện giao thông đườ ộ đườ ủ

* Đường bộ: Lượng phương tiện tham gia giao thông tính đến thời điểm hiện 
tại tổng số có 788.620 phương tiện (trong đó xe mô tô 762.479 phương tiện, xe ô tô 
các loại 26.123 phương tiện.

* Đường thủy: Từ trước đến nay, ối với Sở đã tổ chức đăng ký và cấp 
Giấy chứng nhận 38.142 phương tiện (trong đó, phương tiện hàng hóa có trọng tải 
từ 1 đến dưới 05 tấn: 135 phương tiện; từ 05 đến 15 tấn: 9.790 phương tiện; trên 
15 tấn: 3.776 phương tiện; phương tiện chở người có sức chở từ 12 người chở lên là 
537 phương tiện; tàu canô và cao tốc là 244 phương tiện, số còn lại là phương tiện 
loại nhỏ chở người và ương tiện chuyên dùng…)

Khả năng bảo đảm trật tự ATGT và thực trạng về trật tự ATGT 
đường bộ, đường thủy trên địa bàn

Hệ thống giao thông đường bộ cơ bản đã bao phủ khắp địa bàn tỉnh và phát 
triển theo dạng xương cá lấy các quốc lộ làm trục xương sống, các tuyến đường 
tỉnh và đường huyện là trục nhánh. Do đặc điểm địa hình chia cắt bởi các tuyến 



sông kênh lớn vì vậy việc phát triển mạng lưới đường bộ gặp rất nhiều khó khăn và 
thách thức. Phát triển hệ thống đường bộ cùng hệ thống cầu vượt sông, kênh có 
khẩu độ thông thuyền lớn dẫn đến chi phí đầu tư xây dựng cao và là khó khăn, thách 
thức trong công tác phát triển mạng lưới đường bộ kết nối.

Đường bộ dùng chung cho cả phương tiện giao thông tốc độ nhanh và tốc độ 
chậm, ệ ảnh hưởng đến tốc độ ư còn gây các vấn đề về an toàn và 
môi trường cho những người sống dọc tuyến đường. Nhiều tuyến đường quốc lộ 
chưa đạt cấp quy hoạch, khai thác gián đoạn, dùng chung với đường địa phương. 
Các cầu yếu, bề rộng không đồng bộ với cấp đường là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến 
năng lực thông hành toàn tuyến. 

Những ảnh hưởng tiêu cực do biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã và đang 
đe dọa đến kết cấu hạ tầng giao thông đặc biệt là những công trình đường bộ đang 
là thách thức đặt ra đối với ngành giao thông vận tải của Tỉnh.

Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo tính 
đồng bộ và kết nối, do đó cần nguồn lực lớn để nâng cấp, mở rộng và đầu tư thêm 
nhiều tuyến đường trọng điểm để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và thu hút 
đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Nhất là đườ ự
trướ đây chưa đạ theo tiêu chí nông thôn mới.

Hệ thống sông, kênh chằng chịt với nhiều tuyến có khả năng khai thác vận tải 
thủy là một lợi thế rất lớn để chia sẻ nhu cầu vận chuyển hàng hóa ằ đườ ộ

các phương tiện đường thủy ỉ khai thác được hàng hóa với khối lượng 
vừa và nhỏ, chỉ thích hợp với chủng loại hàng hóa cho phép vận chuyển trong thời 
gian dài là những cản lớn để phát huy tối đa lợi thế của loại hình dịch vụ này. 
Giá trị hàng vận tải thấp, không khai thác vận tải được hàng chuyển trở bằng 
container nên phần nào làm giảm sự hấp dẫn đối với các doanh nghiệp đầu tư.

Hệ thống đường thuỷ bị hạn chế về tốc độ, ồ ế ị ồ ắ
ầ ạ , bảo trì hệ thống kênh rạch, t u thuyền cao dẫn đến nhu cầu 

nguồn vốn lớn. Ngoài ra, nhiều điểm trọng yếu của mạng đường thuỷ không được 
thông suốt hoặc không đạt chuẩn trên toàn tuyến do tĩnh không cầu đường bộ quá 
thấp hoặc các cống đập thuỷ lợi Tình trạng ạ lở bờ sông kênh có xu hướng gia 
tăng đâ ộ ứ ớn đố ớ

ầ ớ ế đườ ủ ộ đị ỉ ệ ả đề ế ệ
ố ệ , đặ ệ ệ ồ ạ đó ườ ươ
ệ ơ ấ

Việc kết nối đường bộ chủ yếu là tới các điểm dân cư tập trung, còn việc vận 
yển, thu gom hàng hoá từ các khu vực sản xuất/thu hoạch nông sản thì lại phân 

tán và chủ yếu bằng đường thuỷ nội địa. Khả năng kết nối để chia sẻ và hỗ trợ giữa 
hai loại hình vận tải thủy bộ thông qua các đầu mối giao thông vận tải còn nhiều 
hạn chế do hệ thống cảng thủy nội địa, cảng cạn, trung tâm logistics, kho bãi hàng 
hóa chưa được quan tâm và đầu tư một cách có hệ thống. Kết nối giữa hệ thống 
đường bộ tới các cảng bến thủy nội địa, sân bay, các khu kinh tế, khu công nghiệp 
thực sự còn nhiều hạn chế làm cản trở khả năng khai thác của các cảng, khu kinh tế.

Vận tải hàng không với mức chi phí vận chuyển hàng hóa cao và không thuận 
tiện với việc tiếp cận nguồn hàng nên đã dần mất ưu thế và nhường thị phần cho các 
loại hình vận tải khác.



2.2. Đánh giá chung về tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn (tính chất, mức độ vi phạm, 
hậu quả; thành phần, phương tiện, hành vi vi phạm phổ biến, ...); chiều hướng 
tăng, giảm (so sánh với các năm trước và giữa các năm)

Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy 
nội địa trên địa bàn tỉnh về tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả của hành vi vi phạm 
cơ bản không có biến động; đối tượng vi phạm chủ yếu là chủ doanh nghiệp kinh 
doanh vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện; phương tiện chủ 
yếu là xe ô tô, phương tiện thủy kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa; 
hành vi vi phạm phổ biến: dừng, đỗ không đúng quy định, không có giấy đăng ký 
phương tiện, giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân 
sự, bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc có như đã hết hạn ở ; vượt quá trọng 
tải thiết kế, vượt quá tải trọng cầu, đường, v.v…

2.3. Nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh vi phạm pháp luật trong lĩnh 
ực giao thông đường bộ, đường thủy

Do ý thức chấp hành của một bộ phận doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ 
phương tiện, lái xe, người điều khiển phương tiện thủy còn hạn chế; vì áp lực chạy 
theo lợi nhuận, trong khi giá thành vận chuyển ngày càng giảm do tính cạnh tranh 
của thị trường của các doanh.

2.4. Những thuận lợi, khó khăn (về mặt tổ chức, nguồn nhân lực, tài 
chính, phương tiện, ...) ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện quy định pháp 
luật về bảo đảm trật tự ATGT

ậ ợ

Đượ ự ỉ đạ ị ờ ế ệ ủ ấ ề
ảo đả ậ ự ả ệ ấ

ự ỉ đạ ủ ỉ ủ ị ỉ

ể ự ệ ỉ ị ố ủ
ủ tướ ủ ề “Tăng cườ ể ả ọng phương tiệ

giao thông”, ừ đó ự ố ợ ặ ẽ ữ ự ượ ức năng trong việ
ổ ứ ể ử ạ

Các tuyến đường trên địa bàn tỉnh hầu hết đã được triển khai cắm mốc quy 
hoạch lộ giới ngoài thực địa và bàn giao cho địa phương quản lý phạm vi quy hoạch 
nên tạo thuận lợi cho quá trình quản lý hành lang an toàn đường bộ;

Các lực lượng chức năng ngoài việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính là 
sự kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật về đảm bảo trật tự 
an toàn giao thông, từ đó các lái xe, chủ phương tiện nâng cao được ý thức chấp 
hành pháp luật giao thông.

Khó khăn:

Không đủ nguồn lực về vốn để nâng cấp, mở rộng và đầu tư mới các tuyến 
đường đang khai thác; chưa đủ nguồn vốn để nạo vét, đầ ư ệ ố ệ

bảo trì hệ thống ế đườ ủ để đảm bảo theo phân cấp kỹ thuật, chủ 
yếu thực hiện theo hình thức kêu gọi xã hội hóa;



Nguồn vốn dành cho công tác bảo trì và quản lý thường xuyên hạn chế, 
trong khi có nhiều công trình đang khai thác đến thời hạn trung tu, đại tu để duy trì 
tuổi thọ công trình nhưng không có kinh phí để thực hiện;

Hệ thống các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh trước đây phần lớn được 
dựng trên phần đất dân hiến (không bồi thường, hỗ trợ) và phạm vi đất hành lang an 
toàn đường bộ hầu hết các tuyến đường chưa được bồi thường, hỗ trợ về hạn chế 
quyền sử dụng đất nên công tác quản lý đất hành lang an toàn đường bộ gặp rất 
nhiều khó khăn do tỉnh chưa có kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất hành 
hành lang toàn đường bộ; bên cạnh đó còn một bộ phận người dân chưa có ý thức 
chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

ế độ ụ ấ ỗ ợ ực lượ ạ ạ ể ả ọ
chưa bảo đả ầ ệc đặt ra, do đặ ủ ạ ự

ụ ế độ theo Thông tư 01/2018/TT ủ ộ
ị ế ố HĐND ngày 07/12/2018 củ ội đồ ỉ ề ứ

ổ ộ ứ ưa đả ả ầ ế ực lượ ự ệ
ệ ụ ạ ạ ủ ế ư ụ ộ để ệ ả ự

ạ ề ả ưởng chung đế ệ ủ cơ quan, đơ ị ự ộ

ế ủ ực lượ ở ụ trách đị ệ ệ
ưa đả ả có 03 độ ụ ệ ỗi độ ỉ ườ
đó ể ử ạm đôi lúc chưa đượ ị ờ ệ ự ệ

ả ạt độ g chưa cao

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ 
ATGT VÀ KIỂM SOÁT, QUẢN LÝ VẬN TẢI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu ban hành; ban hành theo thẩm 
quyền các văn bản để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quy định về đảm bảo 
trật tự ATGT, về bảo vệ hành lang ATGT và kiểm soát, quản lý phương tiện 
vận tải tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

1.1. Về tham mưu ban hành chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự ATGT:

Trong thời gian qua, Sở tham mưu , HĐND tỉnh đầy 
đủ, kịp thời các văn bản quy định về đảm bảo trật tự ATGT, về bảo vệ hành lang 

; phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng 
nhiều kế hoạch phối hợp thực hiện cho công tác đảm bảo trật tự ATGT 

1.2. Về kiểm soát, quản lý phương tiện ậ ả

Quyết định số 16/QĐ UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp 
xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết kết hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau, Quyết định số 27/2020/QĐ UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản 
lý, sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau, Quyết định số 05/2021/QĐ UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh quy định tiêu 
chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng đối 
với hệ thống đường tỉnh và đường huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Quyết định số 19/2021/QĐ
ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về phân cấp cho Ủy ban nhân các huyện, thành phố Cà Mau trong quản lý 
hoạt động đường thủy nội địa



Công tác kiểm soát, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, bến bãi được thực 
hiện chặt chẽ, đúng quy định, đặc biệt về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải 
trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của xe kinh doanh vận tải hàng hóa có 
đăng ký quản lý và cấp phù hiệu kinh doanh vận tải được thực hiện thường xuyên 
thông qua thiết bị Giám sát hành trình lắp trên xe, cụ thể: Qua khai thác dữ liệu từ 
Thiết bị giám sát hành trình, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện nhắc nhở và yêu 
cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chấn chỉnh, xử lý với 347 lượt phương tiện

Ngoài ra, để tăng cường giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải 
Sở GTVT đã bố trí cán bộ thường xuyên khai thác dữ liệu từ Thiết bị giám sá
trình lắp trên xe để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các lỗi như: Điều khiển xe 
chạy quá tốc độ, lái xe liên tục quá thời gian quy định.

2. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 
bảo đảm trật tự ATGT và kiểm soát, quản lý phương tiện vận tải

2.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 
bảo đảm trật tự ATGT:

Phối hợp ơ quan đ ể ề đị ươ thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, 
đặc biệt là thông qua công tác thanh tra, kiểm tra ử lý vi phạm hành chính cùng 
với công tác tuyên truyền, ướng dẫn người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các lái 

ười điều khiển phương tiện trong việc chấp hành nghiêm uy định của
pháp luật về 

Qua đó, từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2022 tuyên truyền cho khoảng 28.192 
lượt chủ phương tiện và lái xe, người điều khiển phương tiện đường thủy tham gia 
giao thông, trong đó: đường bộ 23.238 lượt, đường thủy 4.954 lượt; cấp phát hơn 
95.000 tờ rơi. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự 

của các tổ chức, cá nhân.

2.2. Về quản lý vận tải trong tình hình dịch bệnh Covid

Trong thời gian từ tháng 02/2020 đến tháng 12/2021 dịch bệnh Covid 19 đã 
ảnh hưởng nặng nề đến nước ta. Do đó, để việc vận chuyển hàng hóa, vật tư được 
lưu thông liên tục đảm bảo cho tiêu dùng và sản xuất, Sở GTVT đã triển khai và 
hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật về tổ chức, quản lý hoạt 
động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa đến tất cả các đơn vị kinh 
doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải các 
tỉnh, thành phố trong cả nước để rà soát, phân luồng cho phương tiện vận chuyển 
hàng hóa, hành khách hoạt động đảm bảo theo các tiêu chí phòng chống dịch. 

Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); Luật Giao 
thông đường bộ năm 2008; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); 
Nghị định số 100/2019/NĐ CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị định số 10/2020/NĐ 020 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 117/2020/NĐ
ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 
123/2021/NĐ CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ 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; Nghị định số 139/2021/NĐ CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

h trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.



3. Công tác chỉ đạo, điều hành, việc thực hiện trách nhiệm và mối quan 
hệ phối hợp của chính quyền, các cơ quan, đơn vị chức năng đối với công tác 
bảo đảm trật ATGT đường bộ, đường thủy nội địa; về bảo vệ hành lang 

3.1. Về thực hiện trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của chính quyền, 
các cơ quan, đơn vị chức năng đối với công tác bảo đảm trật ATGT

Lãnh đạo Sở GTVT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo 
đơn vị trực thuộc, đặc biệt là lực lượng Thanh tra Sở phụ trách địa bàn các huyện và 
thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ về công tác 
bảo đảm trật tự , như:

Phối hợp bảo đảm trật tự vào dịp lễ, tết; lễ hội, sự kiện quan trọng 
trên địa bàn tỉnh và thu hoạch vụ mùa của nông dân

Phối hợp khảo sát lắp đặt biển báo hiệu; duy tu, sửa chữa cầu, đường hư 
hỏng, xuống cấp mất an toàn; phát quang bụi rậm, giải tỏa chướng ngại vật trên 
đường bộ che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện, vật chướng ngại trên 
đường thủy lấn chiếm luồng ạ ; phát hiện những đoạn đường có nguy cơ sạt 
ở do ảnh hưởng của ả ặ khô hạn …báo cáo kịp thời đến cơ quan 

có thẩm quyền quản lý để có biện pháp khắc phục

Phối hợp với Công an các huyện, thành phố tuyên truyền về Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ
31/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ, đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ của 
Chính phủ 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 Nghị định số 139/2021/NĐ CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Nghị định 
số 117/2020/NĐ CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế, v.v…

3.2. Về bảo vệ hành lang ATGT:
Thực hiện kế hoạch quản lý, bảo trì hàng năm, Sở Giao thông vận tải đã triển 

khai giao cho đơn vị ự ộ ả ả
TNHH MTV Tuấn Anh đơ ị đượ ) thực hiện công tác quản lý, bảo 
dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường tỉnh quản lý, qua đó đã phát hiện, sửa 
chữa kịp thời các ế đườ ị hư hỏng đảm bảo an toàn, lưu thông được thông 
suốt; công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ được tăng cường nên đã phát 
hiện kịp thời các trường hợp vi phạm và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 
theo quy định. Tuy nhiên, việc quản lý hành lang an toàn đường bộ còn nhiều khó 
khăn, bất cập như sau:

Công tác xử lý vi phạm liên quan đến đảm bảo hành lang ATGT được các 
cấp, ngành chức năng ra quân xử lý nghiêm nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái 
diễn, không được xử lý triệt để được, nguyên nhân là do ý thức của một bộ phận 
người dân còn hạn chế; cán bộ một số địa phương xử lý chưa quyết liệt, còn tình 
trạng nể nang, ngại va chạm;

Công tác vận động tự tháo dỡ và tổ chức cưỡng chế giải tỏa chưa được 
thường xuyên. Bên cạnh đó, do thói quen sinh hoạt của người dân nên việc bày bán 
hàng ngay trên lòng, lề đường diễn ra phổ biến. Trong khi đó, chế tài xử phạt đối 



với các trường hợp vi phạm không đủ sức răn đe, lực lượng chức năng không có đủ 
nhân lực, phương tiện và khó khăn về kinh phí mỗi lần ra quân xử lý vi phạm;

Thực tế hiện nay cho thấy, tình hình vi phạm hành lang ATGT đường bộ ở 
nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh vẫn còn và có chiều hướng gia tăng. Việc chấn 
chỉnh tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ là việc làm thiết thực, đòi hỏi 
phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là của chính quyền địa phương
ơ ở. Bởi thực tế, lực lượng tuần đường kết hợp lập biên bản xử lý xong các trường 

hợp vi phạm sẽ bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý. Mặc dù vậy, chỉ 
sau một thời gian ngắn, tình trạng tái lấn chiếm lại diễn ra do chính quyền địa 
phương chưa quản lý chặt chẽ, lực lượng thực hiện nhiệm vụ quá mỏng; 

4. Kết quả thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, về 
đầu tư và bảo vệ hành lang A

4.1. Về đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ:

* Về đầu tư xây dựng, tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ: 

Việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đẩy mạnh, 
không chỉ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước mà còn huy động các nguồn lực, 
nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thông qua hình thức xã hội hóa, cụ thể:

Các dự án đã được đầu tư đưa vào khai thác sử dụng: Tuyến đường từ 
đường Hành lang ven biển phía nam đến điểm du lịch sinh thái sông Trẹm 
(4,86Km), đường trục Đông Tây tỉnh Cà Mau giai đoạn 1 (25,98Km); 02 dự án 
được đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT: Đường bờ Nam Sông Đốc (23,15Km), 
đường Tắc Thủ Vàm Đá Bạc (29,15Km); 04 dự án được đầu tư theo hình thức 
Hợp đồng BOT: Cầu Hòa Trung trên tuyến đường Lương Thế Trân Đầm Dơi, cầu 
Chà Là trên tuyến đường Đầm Dơi Cái Nước Cái Đôi Vàm, cầu qua sông Cái 
Tàu trên tuyến đường Thới Bình 

Các dự án đang triển khai thực hiện đầu tư: Cầu qua sông Ông Đốc, cầu qua 
sông Gành Hào, đường Đông Tây đoạn từ Quốc lộ 1 đến tuyến Cà Mau Đầm Dơi, 
nâng cấp mở rộng tuyến đường Cà Mau Đầm Dơi, nâng cấp mở rộng tuyến đường 

Khánh Hôi, nâng cấp mở rộng tuyến đường Cái Nước Vàm Đình 
Đôi Vàm...

Việc quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được phối 
hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra các vị trí tiềm ẩn nguy cơ 
mất an toàn giao thông, rà soát điều chỉnh, lắp đặt bổ sung báo hiệu trên các tuyến 
đường bô, đường thủy tỉnh quản lý cho phù hợp với các quy định hiện hành. Hàng 
năm, Sở Giao thông vận tải được phân bổ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để thực hiện 
quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ, đường thủy tỉnh quản lý, qua đó đã sửa chữa 
kịp thời các hư hỏng đảm bảo cho phương tiện lưu thông được an toàn; cũng như 
kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ để chỉ đạo, 
phối hợp xử lý theo quy định. 



Công tác đầu tư xây dựng, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn quản lý
ường xuyên, bảo trì các công trình giao thông do tỉnh quản lý đảm bảo chất lượng, 

tiến độ đề ra 

Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện bảo vệ hành lang ATGT được triển khai 
giao cho các đơn vị trực thuộc MTV Tuấn Anh (đấ ầ

thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường 
tỉnh quản lý, qua đó các đơn vị đã kết hợp với hính quyền địa phương kiểm tra xử 
lý các vụ việc vi phạm xây cất nhà lấn chiếm hành lang đường bộ, vật chướng ngại 
trên luồng đường thủy (như chà, nò, đó, vó, lú, đáy cá) để bảo vệ các công trình 
giao thông và bàn giao cho chính quyền địa phương theo dõi xử lý theo quy định. 

ác trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT được phát hiện và xử lý qua các 
năm năm 2018: 182 trường hợp; năm 2019: 168 trường hợp; năm 2020: 104 trường 
hợp; năm 2021: 116 trường hợp; năm 2022: 124 trường hợp

Đánh giá về tình hình thực hiện, kết quả thanh tra, kiểm tra, phát hiện 
vi phạm

.1. Công tác tổ chức thanh tra, kiểm t

Việc huy động các lực lượng phối hợp tham gia thanh tra, kiểm tra trật tự 
ATGT đường bộ, đường thủy

, chỉ đạo lực lượng Sở xây dựng kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra triển khai thực hiện thông qua kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức 
năng có liên quan, đồng thời triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề nổi cộm, đột xuất cần xử lý 
tác đảm bảo trật tự ATGT; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Năm Kiểm tra đường bộ Kiểm tra đường thủy Vi phạm

Năm 2018:  Được phân bổ 90,59 tỷ đồng để thực hiện Bảo dưỡng thường xuyên 13 công trình 
đường bộ, 04 công trình đường thủy; sửa chữa định kỳ 39 công trình (trong đó, có 07 công trình chuyển 
tiếp và 32 công trình làm mới);

Năm 2019:  Được phân bổ 91,95 tỷ đồng để thực hiện Bảo dưỡng thường xuyên 25 công trình 
đường bộ, 06 công trình đường thủy; sửa chữa định kỳ 27 công trình (trong đó, có 03 công trình chuyển 
tiếp và 24 công trình làm mới);

Năm 2020: Được phân bổ 88,46 tỷ đồng để thực hiện  Bảo dưỡng thường xuyên 15 công trình 
đường bộ, 03 công trình đường thủy; sửa chữa định kỳ 24 công trình (trong đó, có 02 công trình chuyển 
tiếp và 22 công trình làm mới);

Năm 2021: Được phân bổ 78,08 tỷ đồng để thực hiện  Bảo dưỡng thường xuyên 16 công trình 
đường bộ, 03 công trình đường thủy; sửa chữa định kỳ 29 công trình (trong đó, có 09 công trình chuyển 
tiếp và 20 công trình làm mới);

Năm 2022: Được phân bổ 79,27 tỷ đồng để thực hiện Bảo dưỡng thường xuyên 16 
đường bộ, 03 công trình đường thủy; sửa chữa định kỳ 18 công trình (trong đó, có 03 công trình chuyển 
tiếp và 15 công trình làm mới).



Tổng

Tình hình trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ trong 
hanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm (cụ thể số hiện có, số còn thiếu so với tiêu 

chuẩn, định mức; số bị hư hỏng cần trang bị trong thời gian tới):

Tình hình trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật công nghệ, vũ 
khí, công cụ hỗ trợ trong thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm

Nội dung
Số 

hiện có

Số còn thiếu so 
với tiêu chuẩn, 

định mức

Số bị hư hỏng cần 
trang bị trong thời 

gian tới

01 xe 07 chỗ đã sửa 
chữa nhiều lần, nếu 
tiếp tục sửa chữa sẽ 
không đạt hiệu quả

Cân kiểm tra tải trọng xe 
cơ giới

Phương tiện đo nồng độ 
cồn trong hơi thở

thiết bị ghi âm và ghi 

Công cụ hỗ trợ

Thiết bị đo chiều cao hoa 
lốp xe cơ giới

Phương tiện đo nồng độ 
hải xe cơ giới

Thiết bị đo âm lượng

Thiết bị đo độ rơ góc của 
vô lăng xe cơ giới

Thiết bị trích xuất dữ liệu 
thông tin từ thiết bị 
GSHT (có tích hợp wifi

Thiết bị phát hiện giấy 
tờ, tài liệu giả

ộ đàm 3G/4G



Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ UBND ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân 
dân tinh Cà Mau quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng cho lực lượng 
Thanh tra Sở GTVT

Công tác quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; tình hình phối 
hợp kiểm soát tải trọng và xử lý vi phạm về tải trọng xe; việc quản lý phương tiện 
kinh doanh vận tải

+ Đường bộ: Số lượng xe kinh doanh vận tải hàng hóa do Sở GTVT quản lý, 
cấp phù hiệu qua các năm, như sau: Năm 2018: 1.042 xe; năm 2019: 1.990 xe; năm 
2020: 2.053 xe; năm 2021: 2.175 xe; đến thời điểm hiện nay: 2.947 xe.

+ Đường thủy nội địa: Từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2022, Sở Giao thông 
vận tải đã tổ chức đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội 
địa: 978 phương tiện. (trong đó, năm 2018 cấp: 330 phương tiện; năm 2019 cấp: 
242 phương tiện; năm 2020 cấp: 217 phương tiện; năm 2021 cấp: 117 phương tiện 
và năm 2022 cấp: 72 phương tiện). Theo các quy định hiện hành, hiện nay Sở Giao 
thông vận tải chỉ thực hiện việc quản lý phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách 
trên đường thủy nội địa thông qua việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 
(biển số đăng ký), không quản lý hoạt động kinh doanh vận tải về vận chuyển hàng 
hóa, hành khách của người dân, doanh nghiệp. 

(Lũy kế từ trước đến nay, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức đăng ký và cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 38.142 phương tiện). 

+ Công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa: Từ ngày 
01/01/2018 đến 30/6/2022, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức cấp 143 chứng chỉ 
chuyên môn lái phương tiện (trong đó, năm 2018 cấp: 62 chứng chỉ; năm 2019 cấp 
27 chứng chỉ; năm 2020 cấp: 00 chứng chỉ; năm 2021 cấp: 00 chứng chỉ và năm 
2022 cấp: 54 chứng chỉ). Nguyên nhân đạt tỷ lệ rất thấp là do các quy định về đào 
tạo thuyền viên, người lái phương tiện còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho người 
học thi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn. 

(Lũy kế đến nay, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức cấp 36.762 chứng chỉ 
chuyên môn lái phương tiện)

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã tăng cường công tác phối hợp với 
các đơn vị có liên quan kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong đầu tư xây 
dựng các bến xe trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã kêu gọi và đầu tư xây dựng được 08 
bến xe trong tổng số 11 bến xe đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thực trạng về tình hình chống người thi hành công vụ trong quá trình 
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: 

4.2.2. Kết quả phát hiện vi phạm pháp luật giao thông:

Xe ô tô tài: 01 xe; xe ô tô 05 đến 08 chỗ ngồi: 02 xe; xe ô tô tải pickup cabin kép: 01 xe; xe ô tô 
ỗ ngồi: 01 xe;

Thanh lý và mua sắm mới 01 xe ô tô bán tải thay thế xe ô tô bán tải nhãn hiệu FORD, năm sản 
xuất 2006; thanh lý và mua sắm mới 01 xe ô tô 08 chỗ thay thế xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu TOYOTA ZACE, 
năm sản xuất 2005.



Số vụ vi phạm phát hiện qua công tác kiểm soát tải trọng ưu động

ạ ể ả ọng xe lưu độ đượ ể ừ ngày 15/4/2014 đế
ừ ạt độ ế ế ạ ố

ữ ộ ậ ả ộ Đế ạ ể
ả ọng xe lưu độ đưa vào hoạt độ ở ạ ố

ủa Giám đố ở ậ ả ế ả ể ử ạ ề
ả ọng phương tiệ ừ 29/7/2019 đế ử

Năm

ổ
ố

đượ
ể

ố

ệ

ạ
ậ

ố

ạ

ả
ọ

ố

ạ

ố trườ ợ

ố ề ộ

(ĐVT: 1.000đ)

Tướ
ấ

Tướ

ệ
ậ
ả

Tướ

ể
đị

ổ

(Hiện nay đã tạm ngưng hoạt động do bảo dưỡng thiết bị và sửa đổi, bổ sung 
Quy chế phối hợp theo Thông báo số 101/TB ngày 10/8/2022 của Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải)

Số vụ vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra; số vụ vi phạm phát 
hiện do tin báo, yêu cầu giải quyết của cá nhân, tổ chức; vi phạm phát hiện qua các 
phương tiện, thiết bị giám sát; ...:

Số vụ vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra là 2.4 6 vụ;

+ Số vụ vi phạm phát hiện do tin báo, yêu cầu của cá nhân, tổ chức 0 vụ báo 
tin (kiểm tra có 03 vụ vi phạm, số tiền xử phạt 15.650.000 đồng)

i phạm phát hiện qua các phương tiện, thiết bị giám sát: 

.Thống kê số vụ vi phạm phân nhóm theo hành vi vi phạm quy tắc giao 
thông đường bộ, đường thủy; vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ; vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông; vi phạm quy 
định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vi phạm quy định về 
vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và các loại hành vi vi phạm khác:

Đường bộ:

Nội dung
Năm Năm Năm Năm 

Quy tắc giao thông đường bộ

Trách nhiệm bảo vệ công trình

Năm 2018 ạ ể ả ọ ưu độ ạ dừng hoạt động



Hoạt động kiểm định chất 
lượng, an toàn kỹ thuật phương 
tiện, thiết bị

Điều kiện, tiêu chuẩn người 
điều khiển phương tiện

Đào tạo, sát hạch cấp, đổi giấy 
phép, chứng chỉ

Hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ 
trợ vận tải

Trật tự an toàn giao thông

Nội dung khác

Lĩnh vực y tế

Tổng

Đường thủy:

Nội dung
Năm Năm Năm Năm 

Quy tắc giao thông đường thủy

Trách nhiệm bảo vệ công trình

Hoạt động kiểm định chất 
lượng, an toàn kỹ thuật phương 
tiện, thiết bị

Điều kiện, tiêu chuẩn người 
điều khiển phương tiện

Đào tạo, sát hạch cấp, đổi giấy 
phép, chứng chỉ

Hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ 
trợ vận tải

Trật tự an toàn giao thông

Nội dung khác

Tổng

Việc thực hiện quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Kết 
quả xử phạt theo thẩm quyền của từng chức danh:

Thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 46 (Thẩm quyền xử phạt của Thanh 
tra) và Điều 54 (Giao quyền xử phạt) Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 
(được sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

Lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh khi mức phạt vượt thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật.



Tình hình thực hiện quy định về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính:

Việc thực quy định về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính căn cứ theo Điều 
55, Điều 57, Điều 58 và Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được 
sửa đổi, bổ sung năm 2020).

.3 Tình hình và kết quả thực hiện các hình thức xử phạt vi phạm hành 
chính: (Số vụ phạt cảnh cáo; số vụ phạt tiền, tổng tiền phạt; tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả):

Năm

Số

vụ

phạt

cảnh

Số

vụ

phạt

tiền

ĐVT: 
1.000đ

Tổng

tiền

phạt

ĐVT: 
1.000đ

Tước quyền 
sử dụng giấy 
phép, chứng 

chỉ hành 
nghề có thời 

hạn hoặc

đình chỉ 
hoạt động có 

thời hạn

Tịch thu

tang vật, 
phương 

tiện

được sử 
dụng để 

vi phạm 

dụng 

biện 

khắc 

phục 

hậu 

quả

Tổng

.4 Việc áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến 
người điều khiển phương tiện vi phạm:

Đối với các hành vi vi phạm hành chính ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng 
hình thức xử phạt bổ sung như: tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người 
điều khiển phương tiện, giấy phép, chứng chỉ, … Việc áp dụng biện pháp tạm giữ 
phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm chủ 
yếu là để bảo đảm thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và ngăn chặn 
kịp thời hành vi vi phạm.

.5 Kết quả thực hiện quyết định xử phạt hành chính (Số quyết định đã thi 
hành, chưa thi hành; tổng số tiền đã thu nộp được; số tiền chưa thi hành; việc xử lý 
tang vật, phương tiện tịch thu; kết quả thực hiện khắc phục hậu quả;...):

ĐVT: 1.000đ

Năm
Số quyết định 
đã thi hành

Số quyết định 
chưa thi hành

Tổng số tiền đã 
thu nộp được

Số tiền chưa 



ổ

4.3.6 Việc bảo đảm thực hiện quyền giải trình, quyền khiếu nại và kết quả giải 
quyết khiếu nại của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính:

Thực hiện theo Điều 61 Luật Xử lý VPHC năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung 
năm 2020).

. Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật 
ATGT đường bộ, đường thủy nội địa

.1. Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra: (Tổng số cuộc thanh tra, 
kiểm tra; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra; tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm 
tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban hành kết luận):

Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra từ 01/01/2018 đến 30/6/2022, cụ 
thể như sau: 

Tổng số cuộc thanh thanh tra, kiểm tra 59 cuộc;

Tổng số đơn vị được thanh tra kiểm tra 52 đơn vị;

Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị 59 cuộc;

Đã ban hành kết luận 59 kết luận cụ thể như sau:

* Kiểm 

Thanh tra Sở triển khai thực hiện 11 cuộc kiểm tra chuyên ngành giao thông 
vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, liên quan trực tiếp đến 
139 đối tượng (41 tổ chức, 98 cá nhân); thực hiện hoàn thành 11/11 cuộc

anh tra độc lập:

Thanh tra Sở triển khai thực hiện 48 cuộc thanh tra độc lập về việc 
chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông liên quan đến 349 đối 
tượng (14 tổ chức và 337 cá nhân, chủ phương tiện); thực hiện hoàn thành 48/48 
cuộc t độc lập 

Năm 2018: 01 cuộc (01 đường bộ) liên quan trực tiếp đến 31 đối tượng (31 các cá nhân); thực 
hiện hoàn thành 01/01 cuộc. 

Năm 2019: 03 cuộc (03 đường bộ) liên quan trực tiếp đến 19 đối tượng (16 tổ chức, 03 cá
nhân); thực hiện hoàn thành 03/03 cuộc. 

Năm 2020: 0 cuộc.

Năm 2021: 04 cuộc (04 đường bộ) liên quan trực tiếp đến 46 đối tượng (21 tổ chức, 25 các cá nhân 
và chủ phương tiện); thực hiện hoàn thành 04/04 cuộc. 

Năm 2022: 03 cuộc (01 đường bộ, 02 đường thủy nội địa) liên quan trực tiếp đến 43 đối tượng (04 
tổ chức, 39 các cá nhân và chủ phương tiện); thực hiện hoàn thành 03/03 cuộc. 

Năm 2018: 06 cuộc (05 đường bộ, 01 đường thủy) liên quan trực tiếp đến 19 đối tượng (03 tổ 
chức, 16 các cá nhân); thực hiện hoàn thành 06/06 cuộc.

Năm 2019: 19 cuộc (15 đường bộ, 04 đường thủy) liên quan trực tiếp đến 141 đối tượng (141 cá 
nhân); thực hiện hoàn thành 19/19 cuộc. 

Năm 2020: 22 cuộc (13 đường bộ, 09 đường thủy) liên quan trực tiếp đến 180 đối tượng (09 tổ 
chức, 171 các cá nhân); thực hiện hoàn thành 22/22 cuộc. 

Năm 2021: 01 cuộc (01 đường bộ) liên quan trực tiếp đến 09 đối tượng (02 tổ chức, 07 các cá nhân 
và chủ phương tiện); thực hiện hoàn thành 01/01 cuộc. 

Năm 2022: 0 cuộc.



.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: ( ố đơn vị có vi phạm/số đơn vị được thanh 
tra, kiểm tra; những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiến nghị 
kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, xử lý khác (nếu có); kiến nghị sửa đổi, 
bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ 
quan quản lý nhà nước; kết quả thực hiện các kiến nghị):

Thực hiện từ 01/01/2018 đến 30/6/2022 kết quả xử phạt vi phạm hành chính cụ 
thể như sau:

Kiểm điểm rút kinh nghiệm: Không có;

Xử lý hành chính: 198 vụ;

Xử lý khác: 

* Kết quả kiểm tra chuyên ngành: 

Thanh tra Sở tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 77 vụ/139 đối tượng (16 tổ 
chức, 61 cá nhân) có liên quan đối với người điều khiển, chủ phương tiện và đơn vị 
kinh doanh vận tải trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông và bảo 
vệ kết cấu công trình giao thông đường bộ và quy định về kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô theo quy định; phạt tiền 397.250.000 đồng (ba trăm chín mươi bảy triệu hai 
trăm năm mươi nghìn đồng)

* Kết quả thanh tra độc lập: 

Thanh tra Sở tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 119 vụ/349 đối tượng (03 
tổ chức, 116 cá nhân) có liên quan đối với người điều khiển, lái phương tiện và chủ 
phương tiện trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông và bảo vệ kết 
cấu công trình giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; phạt tiền 276.740.000 
đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)

4.5. Việc giải quyết tố cáo và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm 
pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính, trong điều tra các vụ án hình sự xảy 
ra trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy: 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về kết quả đạt được  

Năm 2018: Qua kiểm tra, phát hiện xử lý 52/31 đối tượng vi phạm (08 tổ chức, 44 cá nhân), xử 
phạt vi phạm hành chính 324.350.000 đồng.

Năm 2019: Qua kiểm tra, phát hiện xử lý 12/19 đối tượng vi phạm (03 tổ chức, 09 cá nhân), xử 
phạt vi phạm hành chính 32.200.000 đồng.

Năm 2020: không.

Năm 2021: Qua kiểm tra, phát hiện xử lý 07/46 đối tượng vi phạm (03 tổ chức, 04 cá nhân), xử 
phạt vi phạm hành chính 23.200.000 đồng.

Năm 2022: Qua kiểm tra, phát hiện xử lý 06/43 đối tượng vi phạm (02 tổ chức, 04 cá nhân), xử
phạt vi phạm hành chính 17.700.000 đồng.

Năm 2018: Qua thanh tra, phát hiện xử lý 16/19 đối tượng vi phạm (16 cá nhân), xử phạt vi 
phạm hành chính 2.250.000 đồng.

Năm 2019: Qua thanh tra, phát hiện xử lý 40/141 đối tượng vi phạm (40 cá nhân), xử phạt vi phạm 
hành chính 107.750.000 đồng.

Năm 2020: Qua thanh tra, phát hiện xử lý 54/180 đối tượng vi phạm (02 tổ chức, 52 cá nhân), xử 
phạt vi phạm hành chính 140.240.000 đồng.

Năm 2021: Qua thanh tra, phát hiện xử lý 09/09 đối tượng vi phạm (01 tổ chức, 08 cá nhân), xử 
phạt vi phạm hành chính 26.500.000 đồng.

Năm 2022: 0 cuộc.



Đượ ự ỉ đạ Ủ ố ộ
ậ ả ổ ục Đườ ộ ệ ục Đườ ủ ội đị

ỉ Đ ỉ ở ỉ ệ ỉ đạ ự
lượ ức năng tăng cườ ảo đả ậ ự ừ đó ể

ế ự ệ ứ ấ ậ ủ ổ ứ
ạt động trong lĩnh vự ần đả ả ậ ự

ể ạ ướ ế ấ ạ ầng giao thông trên đị ỉ ụ ể

Hệ thống giao thông của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống 
đường ô tô tỉnh đến trung tâm các huyện, xã đã tăng nhanh, kết nối được quốc lộ, 
tỉnh lộ với trung tâm các huyện, trung tâm các xã, các cụm kinh tế, các khu di tích 
lịch sử,… Các công trình hạ tầng giao thông đã đầu tư hoàn thành đưa vào khai 
thác, sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư, cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao 
thông nói riêng và hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, tạo động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, rút ngắn khoảng cách phát triển 
giữa nông thôn và thành thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, 
đặc biệt là ở khu vực nông thôn;

Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm, chú 
trọng, đặc biệt về khoán bảo dưỡng thường xuyên được tiếp tục triển khai thực hiện 
có hiệu quả, tiết kiệm được chi phí cho ngân sách hà nước; thực hiện tốt công tác 
kiểm tra, tuần đường, khắc phục kịp thời các công trình giao thông bị hư hỏng, 
xuống cấp nhằm đả ả ố à à

Nhìn chung công tác xây dựng, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thời gian 
qua đạt được một số kết quả nổi bậc cụ thể như:

Về xây dựng cơ bản: Đầu tư xây dựng mới một số tuyến đường có tính chất 
chiến lược như tuyến đường bờ Nam Sông Đốc, trục Đông Tây, đường vào khu du 
lịch sinh thái Sông Trẹm; đang triển khai thi công nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến 
Cái Nước Vàm Đình Khánh Hội...;

Về công tác duy tu, sửa chữa: Chất lượng công tác duy tu, sửa chữ
càng một nâng cao, sửa chữa kịp thời hư hỏng các tuyến đường đảm bảo người dân 
đi lại được êm thuận, an toàn; đồng thời sửa chữa mở rộng mặt cầu, mặt đường một 
số tuyến đường tỉnh quản lý như tuyến đường Tắc Thủ Rạch Ráng Sông Đốc, 
tuyến Tắc Thủ Khánh Hội, tuyến T29….;

Về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông: Hệ thống các tuyến đường 
tỉnh giao cho Trung tâm Quản lý, bảo trì công trình giao thông (đơn vị trực thuộc 
Sở), Công ty TNHH MTV Tuấn anh (đơn vị giao khoán) trực tiếp quản lý; 02 đơn 
vị này có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý thường xuyên như: dặm vá ổ gà, sửa 
chữa nhỏ, phát hoang cây, cắt cỏ, khơi rãnh thoát nước, nắn chỉnh cọc tiêu, biển 
báo, trực bảo lũ, trực đảm bảo ATGT,… và quản lý phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

iao thông, công tác tuần đường thực hiện ít nhất 02 ngày/1 lần, vì thế phạm vi bảo 
vệ kết cấu hạ tầng đường bộ được thực hiện khá tốt, đảm bảo yêu cầu

Về xây dựng giao thông nông thôn: Bình quân mỗi năm thực hiện khoảng 
300 km đường bê tông, đảm bảo phát triển mạng lưới giao thông nông thôn vùng 
sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.



Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô đã được triển khai, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; 
hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đều thực hiện đăng ký 
để được cấp phù hiệu cho phương tiện hoạt động;

Hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy nội 
địa trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thời 
gian qua, hầu hết doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật 
khi tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa, đặc biệt chấp hành tốt các quy định trong 
thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid

Công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy; công tác đào tạo, sát hạch 
cấp giấy phép lái xe, thi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy được 
thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật;

ự ệ ố ể ử ạ
lĩnh vự ờ ự ố ợ ặ ẽ ữ ự ượ ức năng, bao gồ

ở ự ượ ự ượ ức năng củ ươ
đóng trên đị ỉ ền các đị ươ …trong việ ự ệ ệ

ụ ảo đả ậ ự qua đó đã ầ ự ệ ự
ệ ả ệ đả ả ậ ự ậ ả

2. Những tồn tại, hạn chế

Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự 
ATGT, bảo vệ hành lang ATGT:

hạm vi đất hành lang an toàn đường bộ hầu hết các tuyến đường chưa 
được bồi thường, hỗ trợ về hạn chế quyền sử dụng đất nên công tác quản lý đất 

lang an toàn đường bộ gặp rất nhiều khó khăn do tỉnh chưa có kinh phí để thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ đất hành hành lang toàn đường bộ. Do đó, khi áp dụng xử 
phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm rất khó khăn, mang tính thiết phục 
không cao, đa phần người dân phản ứng, chống đối khi bị xử phạt hành chính; ộ
ố ộ đạ ở đị ươ ư ậ ứ ề ườ ợ ạ

ế ự ả ử ạ

+ Công tác xử lý vi phạm liên quan đến đảm bảo hành lang ATGT được các 
cấp, ngành chức năng ra quân xử lý nghiêm nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, 
không được xử lý triệt để được, nguyên nhân là do ý thức của một bộ phận người 
dân còn hạn chế; cán bộ một số địa phương xử lý chưa quyết liệt, còn tình trạng nể 
nang, ngại va chạm

+ Công tác vận động, tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đến người dân chưa đạt hiệu quả cao, còn mang tính hình thức, số 
lượng lượt tổ chức, nội dung tuyên truyền chưa đầy đủ, sâu rộng

chỉ đạo thực hiện và phối hợp thực hiện của chính quyền địa 
phương trong công tác quản lý, bảo vệ kết cầu hạ tầng giao thông đường bộ chưa 
thật sự quyết liệt

Những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo ATGT
ả oạt độ ậ ả

Việc xử lý các trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải trọng cho phép vẫn 
còn bất cập, khó khăn, do thiết bị cân tải trọng được trang cấp đã lâu nên hoạt động 



tại Trạm Kiểm soát tải trọng thường xuyên bị gián đoạn. Bên cạnh đó, hiện ỉnh chưa 
, bãi để tạm giữ phương tiện và hàng hoá vi phạm... nên khi phát hiện vi 

phạm phải chờ chủ phương tiện hoặc chủ hàng hóa tự liên hệ phương tiện khác đến 
để hạ tải, gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm

ộ ố phương tiệ ề ố ực lượ ức năng; 
chưa xử lý đượ ế ạ ệ ố ế ả ọ

ạ ế ảng, nơi bố ế

đăng ký, đăng kiểm; đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện 
thủy nội địa trong những năm gần đây giảm mạnh đị ề ấ ậ
(trong 05 năm từ 2018 đến năm 2022 chỉ cấp được: 143 chứng chỉ), vì chương trình 
đào tạo và ngân hàng câu hỏi kiểm tra để được cấp chứng chỉ lái phương tiện chưa 
phù hợp với điều kiện thực tế còn gây khó khăn cho người học như: Hàm lượng 
kiến thức yêu cầu đối với người học chương trình đào tạo để được cấp chứng chỉ lái 
phương tiện nhiều (đào tạo 07 Mô đun), thời gian đào tạo quá dài (thời gian học tập 
295 giờ, trong khi đó đối với đào tạo xe mô tô hạng A1 chỉ có 12 giờ). Bộ đề kiểm 

cấp chứng chỉ lái phương tiện quá nhiều câu hỏi so với trình độ của người làm 
việc trên phương tiện thủy nội địa. Trong khi đó người được cấp chứng chỉ lái 
phương tiện chỉ điều khiển oại ỏ chủ yếu đi lại, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt 
của gia đình

Định biên lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải chưa đáp ứng được yêu 
cầu, nhiệm vụ đặt ra. Ngoài việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải 
trọng phương tiện lưu động, còn  đảm nhiệm công tác kiểm soát tải trọng phương tiện 

trên các địa bàn quản lý từ đó tra, kiểm tra chưa khép 
kín được địa bàn, dẫn đến tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn còn diễn ra.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

3.1. Nguyên nhân chủ quan

Sự hiểu biết của một bộ phận người dân về quy định quản lý, bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông còn hạn chế;

Công tác vận động, tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đến người dân ở một số địa phươ ưa được thực hiện thường 
xuyên; hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động còn hạn chế;

Một bộ phận người dân cố tình vi phạm hành lang an toàn giao thông với 
mục đích nhận được sự bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi; 

Vi phạm về lấn chiến hành lang an toàn đường bộ để thuận lợi trong mua 
n, kinh doanh còn xảy ra nhiều;

ể ắ ạt độ ủ ươ ệ ậ ả ư
thườ ụ ấ ế đườ ề ậ ể

ụ ụ ầ ươ

Một số địa phươ ư ực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhất là 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp với tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý 
nghiêm hành vi vi phạm nhằm tăng tính giáo dục, răn đe

Quy định về đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 
nhiều bất cập, chương trình đào tạo và ngân hàng câu hỏi kiểm tra để được cấp 



chứng chỉ lái phương tiện chưa phù hợp với điều kiện thực tế còn gây khó khăn cho 
người học như: Hàm lượng kiến thức yêu cầu đối với người học chương trình đào 
tạo để được cấp chứng chỉ lái phương tiện nhiều (đào tạo 07 Mô đun), thời gian đào 
tạo quá dài (thời gian học tập 295 giờ, trong khi đó đối với đào tạo xe mô tô hạng 
A1 chỉ có 12 giờ) ộ đề kiểm tra cấp chứng chỉ lái phương tiện quá nhiều câu hỏi 
so với trình độ của người làm việc trên phương tiện, trong khi đó người được cấp 
chứng chỉ lái phương tiện chỉ điều khiển những phương tiện nhỏ, chủ yếu đi lại, 
phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. 

Một số trường hợp vi phạm hành lang ATGT do người dân không còn đất để 
ở, sản xuất và kinh doanh; 

ột bộ phận lái xe và chủ doanh nghiệp còn ham lợi nhuận trước mắt, dẫn 
đến thực hiện chưa nghiêm các quy định của pháp luật, nên tình trạng vi phạm về tải 
trọng phương tiện và kích thước thùng xe vẫn còn xảy ra

Công tác đăng ký, đăng kiểm giảm mạnh do mạng lưới giao thông đường bộ 
phát triển mạnh, đặc biệt là giao thông nông thôn; việc đi lại, giao thươ
của người dân hiện nay chủ yếu trên đường bộ

4. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

4.1. Công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT, bảo vệ hành lang ATGT:

ước hết đòi hỏi các cấp, các ngành và chính quyền địa phương phải vào 
cuộc đồng bộ, quyết liệt và nâng cao trách nhiệm, tinh thần trong công tác
truyền, vận động các quy định có liên quan đến quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự 
ATGT, bảo vệ hành lang ATGT và trong xử lý vi phạm; nêu cao tinh thần, trách 
nhiệm trong công tác phối hợp với đơn vị quản lý đường và các đơn vị khác có liên 

ong quản lý, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo kiên quyết 
ngăn chặn không để phát sinh trường hợp vi phạm mới trong phần đất đã thu hồi, 
bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như phần đất của đường bộ, đất hành lang an 
toàn đường bộ đối với các tuyến đường tỉnh đi qua địa bàn do mình quản lý; đồng 
thời trong thời gian chờ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng 
đất hành lang an toàn đường bộ, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương làm 
việc với người dân cam kết giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới, mở rộng.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể tổ chức, cá 
nhân các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng 

4. 2. Công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo trật tự ATGT:

ế ụ ự ế ạ ố ợ ới các cơ quan chức năng tăng cườ
ể ử ạ ề ả ọng phương tiệ

ảo đả ậ ự ậ ả ả ệ công trình giao thông đạ ệ ả

Để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện cần 
có biện pháp quản lý từ gốc, phải kiểm soát, kiểm tra từ khâu xếp hàng, bốc dỡ hàng 
hoá từ kho bãi; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không để phương tiện chở 
quá khổ, quá tải trọng cho phép tham gia lưu thông trên đường;  

Đề ả ổ ứ ề ổ ế ụ ậ
ề đạ ệ ả hơn; tăng cườ ề ướ ẫ ển khai đế



ệ ủ phương tiệ ự ệ ế ế
phương tiện vượ ả ọ

IV. ĐỀ Ấ Ế Ị

1. Về hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm 
trật tự ATGT, về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường thủy và kiểm soát, 
quản lý phương tiện vận tải; về xử phạt vi phạm hành chính, về xử lý hình sự 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ

ế ị Bộ GTVT Chính phủ ề ộ ố định đố ớ ĩ ụ ể
ư

uy định về cấp “Biển hiệu” cho phương tiện thủy nội địa vận 
chuyển khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng phương tiện vận 
chuyển hàng hóa … tương tự như kinh doanh vận tải đườ ộ bằng xe ô tô;

ửa đổ ổ ư ố ủ ộ
ưở ộ ề ửa đổ ổ ộ ố Đ ề ủ ư ố

ủ ộ ưở ộ đị ộ ươ
đà ạ ề ườ ươ ệ ủ ộ đị đó ựng lại 

chương trình đào tạo, ngân hàng câu hỏi đối với người học chứng chỉ lái phương 
tiện, chỉ áp dụng 02 Mô đun (Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và Điều 
động tàu, thực hành điều động tàu) và xây dựng lại thời gian đào tạo cho phù hợp 
với nội dung này. Đồ ờ ụ Đườ ủ ộ đị ự ạ Bộ đề kiểm 
tra chứng chỉ lái phương tiện nên giảm từ 30 câu xuống còn 25 câu là phù hợp với 
trình độ của người làm việc trên phương tiện thủy nội địa hiện nay

ế ị ộ ban hành quy đị ề ụ ấ ế độ ệ đố
ớ ứ ạt độ ạ ạ ể ả ọ ưu độ uy đị
ụ ể ề đị ứ ế ị ụ ỗ ợ để ể ệ ử

ạ

ông tác triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điề
tinh thần trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp, ý thức chấp hành pháp luật

Chính quyền địa phương phải trách nhiệm
tuyên truyền, giáo dục các quy định có liên quan đến quản lý nhà nước về đảm bảo 
trật tự ATGT, bảo vệ thực hiện tốt công tác phối hợp với đơn vị 
quản lý đường, lực lượng chức năng để theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời các hành 
vi vi phạm đến hành lang ATGT và vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông;

Các cấp, các ngành phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và kịp thời triển khai, 
chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ của Nhà nước về bảo vệ hành 
lang ATGT và an toàn trong hoạt động GTVT;

3. Về chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
xử lý (xử lý hành chính, hình sự) đối với vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ, đường thủy

Hiện nay, hầu hết phạm vi đất hành lang dành cho đường bộ trên tuyến 
đường tỉnh quản lý chưa được thu hồi, giải phóng mặt bằng, do nhu cầu kinh doanh 
mua bán nhỏ dọc hai bên hành lang đường bộ nên làm phát sinh nhiều trường hợp 
xây dựng nhà cửa, lều quán….dẫn đế vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông. Do đó, kiến nghị bố trí nguồn kinh phí để bồi thường, hỗ trợ đất của 



đường bộ; bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất hành lang 
an toàn đường bộ theo quy định

Đề nghị UBND các huyện thành phố thực hiện một số nội dung sau:

+ Chỉ đạo kiên quyết ngăn chặn không để phát sinh trường hợp vi phạm mới 
trong phần đất đã thu hồi, bồi thường ả ặ ằ cũng như phần đất của 
đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường tỉnh đi qua địa 
bàn do mình quản lý; đồng thời trong thời gian chờ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do 
hạn chế khả năng sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ, chỉ đạo các cơ quan 
chức năng của địa phương làm việc với người dân cam kết giữ nguyên hiện trạng, 
không được cơi nới, mở rộng

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể tổ chức, cá nhân 
các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp, hỗ trợ đơn vị quản lý đường, lực lượng 
chức năng trong việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông;

+ Tăng cường kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa đầu tư xây dựng các 
bến xe trên địa bàn các huyện.

Trên đây là kết quả thực hiện Kế hoạch số 23/KH ĐGS ngày 18/10/2022 của 
Đoàn Giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở GTVT báo cáo đến Đoàn 
Giám sát nắm, chỉ đạo

Nơi nhận:
Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
Ban ATGT tỉnh;
Ban Giám đốc Sở;
Các phòng, đơn vị trưc thuộc;
Đăng Website Sở; 
Lưu VT, L

GIÁM ĐỐC

Hồ Hoàn Tất
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