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KÉT LUẬN 
CỦA BAN BÍ THƯ 

về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW 
của Ban Bí thư khoá XI về tăng cưòng sự lãnh đạo của Đảng 

đối YÓi công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, 
đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 

Vừa qua, Ban Bí thư đã xem xét Báo cáo của Đảng uỷ Công an Trung 
ương về việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khoá 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 thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao 
thông (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 18) và ý kiến của các cơ quan liên quan. 
Ban Bí thư đã kết luận như sau: 

1. Thực hiện Chỉ thị số 18 đã đạt kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích 
cực của nhân dân, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. Ý 
thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực. số vụ, số người chết 
và số người bị thương do tai nạn giao thông đã được kiềm chế. ùn tắc giao 
thông dần được cải thiện. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 18 ở một số nơi hiệu quả thấp, 
chưa đạt yêu cầu đề ra. Thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông 
gây ra vẫn rất nghiêm trọng, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, các tuyến 
quôc lộ trọng điêm vẫn là nguy cơ thường trực. Công tác quản lý nhà nước về 
giao thông vận tải và trật tự, an toàn giao thông còn có mặt bất cập, thiếu chặt 
chẽ. Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chưa được thực hiện 
thường xuyên, liên tục và mạnh mẽ; một số hạn chế, yếu kém trong quản lý 
nhà nước chậm được khắc phục. Một số văn bản pháp luật liên quan còn 
chồng chéo, chưa theo kịp với yêu cầu phát triển. Phát triển hạ tầng giao 
thông chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số công trình giao thông chất lượng kém. 
Quản lý vận tải chưa chặt chè, các loại hình vận tải thiếu sự kết nối đồng bộ. 
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Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện và quản lý 
người điều khiển phương tiện giao thông còn nhiều hạn chế, bất cập, bị 
buông lỏng. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện thiếu chặt chẽ (chưa quản 
lý được trên thực tế số phương tiện đang hoạt động; chưa gắn với trách nhiệm 
của chủ sở hữu phương tiện). Công tác quản lý kiểm định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường của phương tiện chưa đạt hiệu quả. Công tác xử lý vi 
phạm trật tự, an toàn giao thông còn chưa nghiêm. 

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do: Một số cấp uỷ, chính 
quyền các cấp chưa thực sự quan tâm sâu sát, thiếu kiểm tra, đôn đốc trong 
chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18. Việc tổ chức thực hiện ở nhiều nơi còn mang 
tính hình thức. Quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ, còn chưa phù hợp với tình hình giao thông hiện 
nay. Tổ chức giao thông chưa hợp lý. Phát triển hạ tầng giao thông chưa đáp 
ứng yêu cầu vận tải. Một số cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về giao 
thông vận tải và trật tự, an toàn giao thông chưa nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chưa hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thậm chí sai 
phạm, tiêu cực. 

2. Đe tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18, khắc 
phục được những hạn chế, bất cập, Ban Bí thư yêu câu các câp uỷ, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế chính trị - xã hội các cấp quán triệt 
và thực hiện các nội dung sau: 

2.1. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong 
Chỉ thị số 18; quyết liệt đạt cho được mục tiêu, yêu cầu giảm tai nạn giao 
thông, khắc phục ùn tắc giao thông, lập lại trật tự, an toàn giao thông. Tạo 
sự chuyển biến rõ rệt ngay trong dịp Tet Kỷ Hợi 2019. 

2.2. Cần xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một 
nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Việc 
phân công quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo 
đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá XII: "Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một 
việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chỉnh", 
khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay. 

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bán quy phạm pháp luật về trật 
tự, an toàn giao thông, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải, tập trung vào các 
lĩnh vực; Quy hoạch phát triến, xây dựng hạ tầng giao thông, khắc phục tình 
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trạng mất cân đối giữa các loại hình vận tải. Siết chặt công tác quản lý vận 
tải, gắn chặt chẽ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải với người điều 
khiển phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê. Chấn chỉnh công tác kiểm 
định an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường. Quản lý có nền nếp 
hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, đường phố. Có kế hoạch xử lý những 
"điểm đen" tai nạn giao thông, những nút thắt ùn tắc giao thông. Thực hiện 
các giải pháp phát triển giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương 
tiện cá nhân. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an 
toàn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp 
gây tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử 
dụng ma tuý hoặc các chất kích thích khác; trách nhiệm của chủ phương tiện 
vận tải, thiếu trách nhiệm quản lý để lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng. 
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an 
toàn giao thông đi đôi với cưỡng chế bắt buộc việc chấp hành pháp luật về 
trật tự, an toàn giao thông. Đổi mới, quản lý tốt công tác đăng ký phương tiện 
giao thông theo hướng gắn chặt chẽ trách nhiệm chủ sở hữu phương tiện giao 
thông với trách nhiệm quản lý, sử dụng xe. Chấn chỉnh công tác đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe và có biện pháp qúản lý chặt chẽ người điều khiển 
phương tiện giao thông; điều tra làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm khắc các 
đối tượng gây tai nạn giao thông. 

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước 
về giao thông vận tải và quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, nêu 
cao tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu khi thi hành công vụ. Trong điều 
kiện hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu do phương tiện giao thông tăng 
nhanh, tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày càng phức tạp, phải bố trí đủ 
lực lượng đảm đương được nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 
Kiên quyết xử lý những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động quản lý giao 
thông vận tải và quản lý trật tự, an toàn giao thông. Gắn trách nhiệm trực tiếp 
của cơ quan và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước với lĩnh vực được giao 
quản lý nếu để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. 

- Ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ, hiện đại hoá 
công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là hệ thống giám sát, phát 
hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh nghiên cứu, tiến tới thực 
hiện xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng. 

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là giữa ngành Công an với ngành Giao 
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thông vận tải với ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung 
ương. Kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin dùng chung phục vụ công tác 
quản lý nhà nước về giao thông vận tải và trật tự, an toàn giao thông. 

2.3. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể 
chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức 
trách, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh Phong ừào 
Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Phong trào Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị 
trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn. Tăng cường các hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đề 
cao trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông, thực hiện tốt nếp sống 
văn hoá giao thông, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao 
thông. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm 
trật tự, an toàn giao thông và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện. 

2.4. Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18 và 
Kết luận này. Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc 
phục ùn tắc giao thông là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phát huy 
sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia. Thường xuyên 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

2.5. Đảng uỷ Công an Trung ương thực hiện có hiệu quả vai trò thường 
trực giúp Ban Bí thư kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Chỉ 
thị số 18 và Kết luận này. 

Ket luận này được phổ biến đến chi bộ để tổ chức thực hiện. 

Nơi nhân: 
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, 
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, 
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương, 
- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương, 
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

T/M BAN BÍ THƯ 

* .«n  Quốc  Vượng 


