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BAO CÁO
So' kt tInh hInh trin khai thirc hin Nghj djnh si 46/2016/ND-CP
ngày 26/5/2016 cüa ChInh phü trên dja bàn huyn Minh Long
Thçrc hin Cong van s 36O9BATGT-VP ngày 25/12/2018 cña S GTVT
tinh Quãng Ngäi, ye vic báo cáo so' kêt dánh giá tInh hInh triên khai thirc hin
Nghj dnh so 46/2016/ND-CP ngày 26/5/20 16 cüa ChInh phü.
UBND huyn Minh Long báo cáo So kt tInh hInh trin khai thrc hin
Nghj djnh so 46/2 016/ND-CP ngày 26/5/2016 cüa ChInh phü (Sau day gçi tat là
Nghj djnh 46) trên dja bàn huyn Minh Long, nhu sau:
1. Tinh hInh và kIt qua triln khai I/i i'c hin Nghj djnh 46:
a) Cong tác chi dao, triê'n khai thtc hin.
- Ngay sau khi Chinh phü ban hành Nghi djnh 46, LJBND huyn Minh
Long dà chi dto cho các co quan, don v chirc nàng triên khai vic tuyên truyên,
phô biên Nghj djnh 46 trên toàn huyn dê ngu'è'i dan duçc biêt ye nhüng diem
mi và các quy djnh xir pht vi phrn hành chInh trong lTnh vçrc giao thông du?rng
b và duing sat.
- Chi do Cong an huyn trong thirc hin tun tra, kim soát và xir l
phtm lông ghép tuyên truyên Ngh djnh 46 den ngi1ii tham gia giao thông nhãm
nâng Cao hiêu biêt, nhn thüc và có tráCh nhim hon trong vic thirc hin cac quy
djnh mi nay.
b) COng tác tuyên truyn, triln khai tp huá'n, pM biê'n nç5i dung cza Nghj
djnh 46 và các van ban pháp lut khác cO lien quan.
- Trong 03 11am, t chrc 17 luçt tuyên truyn xir 1 vi phim hành chinh
trong lTnh virc giao thông dithng b, di.thng sat theo Nghj dnh 46 tai 05/05 xã. Co
han 1.300 hrçrt nguô'i tham gia. C cap huyn, to chirc 02 Hi ngh tp huân ye
cong tác xir l vi phm hành chInh trong linh v11c giao thông có khoàng 150 luçyt
nguii tham gia.
- Hang näm, trong L ra quân dam bào trt tix ATGT tren dja bàn huyn dä
to chixc tuyên truyen hiu dng và phát Th roi tuyên truyên pháp 1ut ye trt tçr
ATGT trên các drnmg tric chInh và các khu dan cu'.
- Dâi truyn thanh và phát 'aj truyên hInh huyn thuc hiên 02 1uot/tun
tuyên truyen Nghj djnh 46 yâ các van bàn quy phm pháp lut khác có lien quan
theo chuyên de; dông thi chi do Dài truyen thanh các xä thirc hin tuyên truyen
sâu rng trong quân chiing nhân dan.
- Ban ATGT huyn, Huyn Doàn, Cong an huyn to chirc truyen truyên
Nghj dnh 46/2016/ND-CP quy dnh xir phtt vi phtm hành chInh trong linh vrc
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giao thông duing b tai trng THPT Minh Long cho hcm 400 giáo viên, h9c
sinh tai tnthng. Ngoài ra, trong các buôi tuyên truyên luu dng cüa Cong an
huyên cüng tuyên truyên Nghj dinh 46 và các van bàn khác.
c) Ké't qua thy'c hin.
- S 1iu xir phit vi phm hành chInh trong linh vIc giao thông duè'ng b,
dithng sat: Trong 03 nãm (2016-2018), trong cong tác tuân tra, kiêm soát và xir 1
vi phm dä phát hin 1.755 trurng hqp vi phrn (nãm 2016 phát hin 686 trixô'ng
hçTp; nAm 2017 phát hin 728 tru'à'ng hçip; nãm 2018 phát hin 341 tru?mg h?p).
Phat cânh cáo 99 trithng hçTp vi phm, pht tiên 1.697 trithng hçp vth tong so tiên
phtt np vào KBN là 1.399.927.000 dông.
- Dánh giá tInh hInh chp hành các quy djnh cüa pháp 1ut v bào dam trt
ti,r ATGT daèng b, dithng sat cüa nguñ tharn gia giao thông: NhO' sir tp trung
lãnh dao, chi dao cüa các cap, các ngành chrc näng trong vic tuyên truyên, phô
biên giáo diic pháp 1ut vá tuân tra, kiêrn soát, xr 1 vi phtm dã nâng cao nhn
thüc, thtrc chap hành pháp 1ut ye trt tr ATGT cüa nguYi tham gia giao thông.
Qua 03 näm tInh hInh trt tir ATGT trên dja bàn huyn dwc kiêm soát tot, so vu
tai nan, so ngui chêt, so ngui bj thuGng giãm qua hang nàrn, dc bit trong näm
2018 không xày ra vi tai nan giao thông dan den chêt ngu'ôi; các hành vi vi phm
khác nhu vi phm nông d cOn, vi phrn ye ch qua so ngiro'i quy djnh; xe qua
tài, qua khô va các hành vi vi phm ye báo v ket câu ha tang giao thông dung
b duc kiêm ham i mrc thâp.
- Dánh giá nhüng hành vi, nhóm hành vi vi pham tang, giàm trong thai
gian qua và nguyen nhân: Qua 03 näm triên khai thirc hin, hâu het các hânh vi vi
pham dêu duçc kéo giàm, nhât là vic chap hành di mu bâo hiêm cüa ngui
tham gia giao thông duçc tuân thu tot, các hành vi vi pham giám qua tüng nàm
(Trong näm dâu tiên quy djnh di mu báo hiêm, so ngu1i di mu báo hiêm chi
dat trung bInh khoàng 40%; den nay dat khoãng 95%). Tuy nhiên, ben canh do
hành vi vi pham nông d con và quy djnh ye mu báo hiêm cüa ngui diêu khiên
phuo'ng tin giao thông van con phô biên nhât là 6, nhmg no'i It có fçrc lung tuân
tra, kiêm soát.
- Dánh giá tInh hInh thirc hin các quy dnh cüa pháp lust v xir phat vi
pham hành chInh trong linh virc giao thông du?ng b và duOng sat cüa nguñ
thuc thi cong vu Viêc thiic hiên Nghi drnh 46 trên dia ban huyên cua ngi.rcn thuc
thi cOng vi duqc to chirc quyêt liêt, nghiêm minh, dting hânh vi vi pham; dong
thai cüng tuyên truyên, giáo diic pháp lut cho ngiRi tham gia giao thông nhO' do
tInh hInh dam báo trt tir ATUT trên da bàn huyn duç'c dam bâo. Dao düc cong
vii vá trInh d nghip viii cüa ngui thirc thi cOng v dam bào cong tác, dã tao
duac sçr dOng thu.n cüa nhân dan tren dja bàn huyn và không có các phàn ánh
tiêu circ cüa nhân dan ye yic thirc hin chirc trách, nhim viii cüa ngui thrc thi
nhiêmvu.
2. Nhrthg khó k/ian, viró'ng mc trong k/i thi'c hin Nghj djnh 46.
- Khó khän, vuó'ng mc do các quy djnh cüa Nghi djnh 46 va các van bàn
quy pham pháp 1ut khác có lien quan.
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Dim g, Khoán 3, Diu 5 nhu sau: Phit tin tIr 600.000 dng deXn 800.000
dóng dói vài ngzthi dieu khiên xe thc hin mt trong các hành vi vi phgm sau
day: Khóng th dyng hoc s dyng khóng di den chiêu sang trong th&i gian t1 19
gi& ngày horn trithc den 5 gi& ngày hOrn sau, khi su'ang mu, tithi tiét xáu han chê
tarn nhIn; th dyng den chiéu xa khi tránh xe di ngtcçic chiêu...; Vic xác djnh vi
phm các lôi nhu trên là rat kho khàn cho ngu'ô'i thrc thi cong vi; ho'n nüa phçi
thuôc vao thô'i tiêt là mña näng hay müa mua.
- Kho khan, vithng mc do diu kiên d dam báo thi hành Nghi djnh 46:
Khó khàn ló'n nhât hin nay là ha tang phc v cho cong tác giám sat, bat lôi
hành vi vi phm con thiêu nhiu nhi.r camera giám sat, he thông báo hiu duông
bô, nhât là tuyên dung huyen, thrng xã; dé 19t nhiêu hành vi vi phm và có
nhitng hành vi không the có bang chirng chirng minh khi không có hInh ãnh ghi
lai.
3. Kiln nghj, Jxuk Không.
Trên day là Báo cáo Sa kt tInh hlnh trin khai th.rc hiên Nghi djI11TI so
46/2 016/ND-Cp ngày 2 6/5/20 16 cfia ChInh phü tren dja bàn huyên Minh Long.
UBND huyn Minh Long báo cáo Qu S& duc bit và tng hçp./.
Nii n/ian.
CHU T!CH
-SGTVT;
/i,j\HU TICH
- Ban ATGT tinh•
- Lãnh do Ban ATGT huyên;
- Thanh viên BATGT huyên;
- CT, PCT;
-VP: C,PVP;
-Luu.
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