An toàn giao thông - Hạnh phúc của mọi nhà

LỜI GIỚI THIỆU
Tai nạn giao thông luôn là thảm họa và là nỗi đau khôn cùng, dai dẳng
của biết bao gia đình, để lại hậu quả và gánh nặng lớn cho xã hội. Ở nước ta,
trung bình một năm có hơn 10.000 người chết vì tai nạn giao thông. Tai nạn
giao thông được xem là một trong những thảm họa lớn nhất đe dọa đến sinh
mạng và sức khỏe của con người.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 6 tháng
đầu năm (từ ngày 16/12/2015 đến 15/6/2016), toàn quốc đã xảy ra 10.227 vụ tai
nạn giao thông, làm bị thương 8.939 người, làm chết 4.362 người, giảm 116
người chết (tức chỉ giảm được 2,59%). Tại 22 địa phương có số người chết vì tai
nạn giao thông tăng, trong đó 12 tỉnh tăng trên 10%. Đặc biệt, số người chết vì
tai nạn giao thông trong tháng 5 và tháng 6/2016 đều tăng so với cùng kỳ năm
2015.
Điều này đặt ra cho chúng ta những suy nghĩ và phải có hành động kịp
thời để khắc phục, hạn chế thảm họa ấy. An toàn giao thông là trách nhiệm của
mỗi người dân, “Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc”.
Nhân tháng cao điểm đảm bảo An toàn giao thông (9/2016), Thư viện tỉnh
Bắc Ninh biên soạn thư mục chuyên đề “An toàn giao thông - Hạnh phúc của
mọi nhà”
Thư mục được chia làm 4 phần:
Phần I: Một số văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự ATGT
Phần II: Thực trạng và công tác đảm bảo ATGT trên toàn quốc
Phần III: Công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Phần IV: Giới thiệu sách về ATGT
Nguồn thông tin trong Thư mục được cập nhật từ báo, tạp chí tháng 8,
9/2016 và tài liệu hiện có tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình biên soạn
Thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong bạn đọc lượng thứ.
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BẢNG VIẾT TẮT
CSGT
CSCĐ
VPHC
ATGT
TTATGT
TNGT
TNCS
LHTN
GPLX
GTVT
THPT
GDTX
DN
CLB
CCB
MBH

Cảnh sát giao thông
Cảnh sát cơ động
Vi phạm hành chính
An toàn giao thông
Trật tự an toàn giao thông
Tai nạn giao thông
Thanh niên cộng sản
Liên hiệp thanh niên
Giấy phép lái xe
Giao thông vận tải
Trung học phổ thông
Giáo dục thường xuyên
Doanh nghiệp
Câu lạc bộ
Cựu chiến binh
Mũ bảo hiểm
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PHẦN I:
MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT
A- Văn bản chỉ đạo của Trung ương:
1. Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 quy định về quy tắc giao
thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người
tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý Nhà nước về giao
thông đường bộ.
2. Nghị định số 46/2016/NDD-CP, ngày 26/05/2016 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường
sắt.
3. Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội
địa trong tình hình mới.
4. Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/03/2016 của Bộ Giao thông
Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày
27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Bộ Quy
chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
5. Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP ngày
08/04/2016 của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Về phối
hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng
không dân dụng.
6. Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/06/2016 của Bộ Giao thông
Vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP
ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.
7. Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT, ngày 20/7/2016 của Bộ Giao thông
Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TTBGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy
định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng,
bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.
8. Kế hoạch số 210/KH-UBATGTQG ngày 20/5/2016 của Ủy ban ATGT
Quốc gia về việc tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ
cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2016.
9. Quyết định 2376/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ Giao thông Vận
tải phê duyệt Đề án "Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường bộ
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tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn
quốc”.
10. Công điện số 1095/CĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông trong quý III năm 2016.
11. Công điện số 05/CĐ-UBATGTQG ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Ủy
ban ATGT Quốc gia về Tăng cường thực hiện quy định pháp luật về an toàn kỹ
thuật phương tiện đối với phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa.
12. Công điện số 18/CĐ-UBATGTQG ngày 14 tháng 5 năm 2016 của
UBATGT Quốc gia về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản
lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ.
13. Công văn số 212/CV-UBATGTQG ngày 23 tháng 5 năm 2016 của
UBATGT Quốc gia về việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên các
tuyến đường bộ đang khai thác.
14. Công điện số 20/CĐ-UBATGTQG ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy
ban An toàn giao thông quốc gia về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông kỳ
thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm
2016.
15. Công văn số 8161/BGTVT-ATGT ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ
Giao thông vận tải về việc Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn
giao thông trong 6 tháng cuối năm 2016.
B- Văn bản chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh:
1. Quyết định 07/QĐ-BATGT ngày 15 tháng 1 năm 2016 của Ban ATGT
tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi
phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới
đường bộ giai đoạn 2015-2020
2. Quyết định số 56/QĐ-BATGT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ban
ATGT về việc chi thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông
3. Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 5 tháng 1 năm 2016 của Ban ATGT
tỉnh Bắc Ninh về Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm
2016.
4. Kế hoạch số 30/KH-BATGT ngày 8 tháng 3 năm 2016 của Ban ATGT
về Tổ chức Hội thi “Nông dân với An toàn giao thông” năm 2016.
5. Kế hoạch số 89/KH-BATGT ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ban ATGT
về Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.
6. Kế hoạch số 96/KH-BATGT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ban An
toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh về việc tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm
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quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
năm 2016.
7. Công văn số 08/CV-BATGT ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Ban ATGT
về việc đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT trên tuyến QL38
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
8. Công văn số 23/CV-BATGTT ngày 29 tháng 2 năm 2016 về triển khai
công điện số 05/CĐ-UBATGTQG ngày 25 tháng 2 năm 2016 của UBATGT
Quốc gia về tăng cường thực hiện quy định pháp luật về an toàn kĩ thuật phương
tiện đối với cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa.
9 . Công văn số 33/CV-BATGT ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ban ATGT
về việc xử lý các phương tiện GTVT quá hạn kiểm định.
10. Công văn số 76/CV-VP ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Ban ATGT tỉnh
về việc báo cáo kết quả công tác bảo đảm TT ATGT.
11. Công văn số 77/CV-BATGT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ban
ATGT về việc thực hiện công điện số 1095/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự an
toàn giao thông trong quý III năm 2016.
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PHẦN II:
THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATGT
TRÊN TOÀN QUỐC
1. QUỲNH ANH. Hải Dương: Tháng 7, tước 290 GPLX của người vi
phạm giao thông // Giao thông. - 2016. - Ngày 1 tháng 8. - Tr 6. Số 121
Ban ATGT tỉnh Hải Dương cho biết, trong tháng 7, các lực lượng chức
năng đã phát hiện và xử lý 2.485 trường hợp vi phạm giao thông, tước 290
GPLX, tạm giữ 27 phương tiện, phạt tiền trên 2,9 tỷ đồng.
2. VĨNH PHÚ. Ninh Thuận: 7 vụ TNGT do người đi bộ băng qua đường
// Giao thông. - 2016. - Ngày 1 tháng 8. - Tr 6. Số 121
Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Ninh Thuận, 7 tháng đầu năm, trên địa
bàn tỉnh xảy ra 195 vụ TNGT, làm chết 44 người, bị thương 234 người. So với
cùng kỳ năm 2015, giảm 3 vụ (-1,51%), giảm 3 người chết (-6,38%), tăng 5
người bị thương (+2,18%). Đáng lo ngại số vụ TNGT do người đi bộ băng qua
đường xảy ra 7 vụ, chiếm 15,56%.
3. NGỌC HÙNG, PHƯƠNG THANH. Tuyên truyền ATGT cho thanh,
thiếu niên cá biệt : Kể chuyện CSGT // Giao thông. - 2016. - Ngày 2 tháng 8. Tr 6. Số 122
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Đội CSGT các
huyện, lực lượng Công an các xã dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tăng cường
công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục theo dõi hoạt động của các thanh, thiếu
nhiên cá biệt, lập danh sách và được CSGT tuyên truyền pháp luật TTATGT.
4. VĂN HUẾ. Cảnh sát cơ động vào cuộc vi phạm giao thông giảm rõ rệt
// Giao thông. - 2016. - Ngày 4 tháng 8. - Tr 11. Số 124
Sau hai ngày lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra giao thông vào
ban ngày, số lượng người vi phạm giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm rõ rệt.
5. VĂN THANH, THỦY TIÊN. Nghệ An: Tăng tuyên truyền, nhằm kéo
giảm TNGT ở vùng cao // Giao thông. - 2016. - Ngày 10 tháng 8. - Tr 6. Số 127
Nhằm kéo giảm TNGT ở các huyện miền núi, lực lượng chức năng tỉnh
Nghệ An đã tăng cường công tác tuyên truyền, xử phạt vi phạm giao thông tại
các bản làng vùng cao.
6. HẢI QUỲNH, YẾN CHI. Hòa Bình: Lên núi, xuống thuyền tuyên
truyền ATGT // Giao thông. - 2016. - Ngày 11 tháng 8. - Tr 6. Số 128
Để "phủ sóng" ATGT đến mọi đối tượng người tham gia giao thông, lực
lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp đến từng bản, xã, xuống từng con
thuyền để tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật trật tự ATGT.

THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

6

An toàn giao thông - Hạnh phúc của mọi nhà
7. T.VY. Tuần đầu thực hiện Nghị định 46, phạt gần 31.800 trường hợp
// Giao thông. - 2016. - Ngày 10 tháng 8. - Tr 2. Số 127
Tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngay khi Nghị định 46 quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt có hiệu lực, sau
1 tuần xử phạt người vi phạm về trật tự ATGT, CSGT đường bộ cả nước đã
kiểm tra, xử lý 31.775 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 16 tỷ
đồng.
8. T.VY. 10 ngày đầu thực hiện Nghị định 46 phạt hơn 20 tỷ đồng // Giao
thông. - 2016. - Ngày 15 tháng 8. - Tr 14. Số 129
Sau 10 ngày thực hiện Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định
xử phạt VPHC trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, CSGT toàn quốc đã tiến
hành xử phạt nghiêm theo quy định, đồng thời chủ động tuyên truyền các nội
dung cơ bản của Nghị định tới người tham gia giao thông. Theo thống kê của
Cục CSGT, sau 10 ngày thực hiện Nghị định, CSGT cả nước đã kiểm tra, xử lý
37.360 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 174 ôtô, gần 4.500 mô tô và hơn
2.700 GPLX, Kho bạc Nhà nước thu hơn 20 tỷ đồng tiền nộp phạt.
9. T.D. Phê duyệt Đề án đảm bảo ATGT tại các khu công nghiệp // Giao
thông. - 2016. - Ngày 15 tháng 8. - Tr 4. Số 129
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Quyết định 2376 phê duyệt Đề án
"Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường bộ tại những khu vực
có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn quốc”.
10. THIỆN ANH. Hà Nội ra quân xử lý xe quá tải : Chuyển động // Giao
thông. - 2016. - Ngày 15 tháng 8. - Tr 5. Số 129
Theo tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sắp tới Sở sẽ phối hợp với lực
lượng Công an TP Hà Nội, các địa phương lân cận ra quân xử lý nạn xe quá tải
đang có dấu hiệu hoành hành trở lại trên một số tuyến đường ven Thủ đô và các
tỉnh lân cận.
11. VĂN HUẾ. CSCĐ xử lý hơn 4.600 trường hợp vi phạm, phạt gần 700
triệu đồng // Giao thông. - 2016. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 14. Số 130
Ngày 15/8, Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Trung đoàn phó Trung đoàn
Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, sau gần nửa tháng thực hiện kế hoạch tuần tra
ban ngày, tính đến hết ngày 14/8, lực lượng Cảnh sát cơ động đã xử lý 4.665
trường hợp vi phạm giao thông.
12. VĂN HUẾ. Ra quân đảm bảo TTATGT dịp Quốc khánh 2/9 // Giao
thông. - 2016. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 14. Số 130
Ngày 15/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ra quân triển khai
Kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT - trật tự xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn
cho các hoạt động kỷ niệm của Nhà nước và đi lại an toàn của nhân dân trong
dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.
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13. L.V. Hôm nay, Đà Nẵng ra quân xử lý vi phạm giao thông // Giao
thông. - 2016. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 5. Số 130
Trong đợt cao điểm bảo đảm TTATGT và trật tự xã hội trên các tuyến
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa từ 16/8-15/9, CSGT Đà Nẵng đã tập
trung kiểm tra, xử lý các hành vi lái xe sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn cho
phép, điều khiển xe chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng; đua xe trái phép; xe
khách dựng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định.
14. T.VY. Ninh Bình: Xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường,
vỉa hè // Giao thông. - 2016. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 5. Số 130
Ngày 15/8, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng
ATGT năm 2016 và phát động cao điểm thực hiện Nghị định số 46, Nghị định
số 132 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường
bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.
15. HẢI QUỲNH. Thái Bình: Tuyên truyền ATGT về xã, phường, khu
công nghiệp // Giao thông. - 2016. - Ngày 17 tháng 8. - Tr 6. Số 131
Ngày 9/8, tại hội trường xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, Văn phòng Ban
ATGT tỉnh cùng Hội Phụ nữ xã tổ chức tuyên truyền pháp luật TTATGT cho
gần 200 cán bộ, hội viên Hội phụ nữ.
16. NGỌC HÙNG. Hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia "Ngày hội
văn hóa giao thông" // Giao thông. - 2016. - Ngày 22 tháng 8. - Tr 2. Số 133
Ngày 21/8, tại Quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ủy
ban ATGT Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Công
ty Honda Việt Nam tổ chức “Ngày hội văn hóa giao thông” và phát động cuộc
thi "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2016.
17. THIỆN ANH. Chủ động tham mưu chính sách đảm bảo ATGT //
Giao thông. - 2016. - Ngày 23 tháng 8. - Tr 3. Số 134
Ngày 22/8, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa chủ trì
buổi làm việc với Vụ ATGT về công tác đảm bảo an toàn giao thông.
18. NGUYÊN LÊ. Bình Định: 1 tháng xử lý gần 6.000 trường hợp vi
phạm TTATGT // Giao thông. - 2016. - Ngày 23 tháng 8. - Tr 5. Số 134
Sau một tháng ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT, lực lượng
CSGT toàn tỉnh Bình Định đã bố trí 1.048 ca, 4.497 lượt cán bộ chiến sỹ tuần tra
kiểm soát, phát hiện, lập biên bản xử lý 5.911 trường hợp vi phạm, tạm giữ 38
ôtô, 1.485 xe mô tô, 122 phương tiện khác, xử phạt 4.229 trường hợp, nộp kho
bạc trên 3,1 tỷ đồng; Tước GPLX có thời hạn 319 trường hợp.
19. T.VY. Công điện của Thủ tướng về đảm bảo ATGT dịp 2/9 và khai
giảng // Giao thông. - 2016. - Ngày 24 tháng 8. - Tr 1. Số 135
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Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1502/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8
năm 2016 về bảo đảm TTATGT trong thời gian lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng
năm học 2016-2017.
20. PHÚC TUẤN. Công đoàn GTVT Việt Nam tập huấn ATGT tại
Thanh Hóa // Giao thông. - 2016. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 2. Số 139
Ngày 30/8, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp với Công
đoàn Giao thông Vận tải Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật
về ATGT cho hàng trăm cán bộ công đoàn ngành Giao thông vận tải khu vực
Thanh Hóa.
21. VĂN HUẾ. Liên ngành Công an - GTVT tiếp tục xử nghiêm xe quá
tải // Giao thông. - 2016. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 11. Số 139
Ngày 30/8, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị trực
tuyến tổng kết hai năm triển khai Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA
ngày 21 tháng 11 năm 2013 của liên Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải về
kiểm soát tải trọng xe. Sau hai năm triển khai thực hiện, tỷ lệ vi phạm tải trọng
xe đã giảm trên 90%.
22. HẢI QUỲNH. Bắc Giang: Một tháng, tạm giữ gần 800 phương tiện
vi phạm giao thông // Giao thông. - 2016. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 5. Số 139
Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Bắc Giang, từ ngày 16/7 đến 15/8, toàn
tỉnh xảy ra 12 vụ TNGT, làm chết 6 người, bị thương 2 người, so với cùng kỳ
năm 2015, giảm 1 vụ (16,6%) tăng 2 người bị thương (200%), số người chết
không tăng, không giảm. Qua công tác tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức
năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 3.557 trường hợp vi phạm, tạm giữ 793
phương tiện, tước GPLX có thời hạn 156 trường hợp...
23. PHÚC TUẤN. Ninh Bình: Phạt nghiêm vi phạm xe khách, TNGT
giảm // Giao thông. - 2016. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 5. Số 139
Bài viết về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm vi phạm
xe khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình của lực lượng chức năng, góp phần làm
giảm TNGT.
24. PV. Công bố 11 số điện thoại "đường dây nóng" về an toàn giao
thông // Nhân dân. - 2016. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 7. Số 22252
Ngày 1/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia công bố 11 số điện thoại
"đường dây nóng" để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình
trật tự an toàn giao thông.
25. MINH HIỀN, TRẦN XUÂN. Đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết
Độc lập // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 3 tháng 9. - Tr 3. Số 4056
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động trong dịp kỷ niệm 70 năm
Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017,
Công an các tỉnh, thành phố đã mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao
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thông, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, tuần tra,
kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm trên địa bàn trọng điểm.
26. NGUYỄN HƯƠNG. Cảnh sát cơ động Hà Nội xử phạt hơn 8.560
trường hợp không đội mũ bảo hiểm // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 3
tháng 9. - Tr 2. Số 4056
Sau 1 tháng triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý người điều
khiển xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện vi phạm các quy định về
mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và các hành vi dừng đỗ sai quy định trên
toàn thành phố, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội đã kiểm tra
và xử lý 8.740 trường hợp vi phạm, trong đó lập biên bản tạm giữ 13 trường
hợp, phạt tại chỗ 8.560 trường hợp điều khiển phương tiện không đội mũ bảo
hiểm.
27. H.THANH. Không để xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp khai giảng
năm học mới // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 4 tháng 9. - Tr 1. Số 4057
Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo và
các cơ sở giáo dục trên toàn quốc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo
dục, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp khai giảng năm học mới 20162017.
28. NHÓM PV. Sau 15 ngày cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn ở Hà
Nội: Nỗi lo "ma men" cầm lái // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 4 tháng 9. Tr 4. Số 4057
Nhằm chấn chỉnh, đẩy lùi vi phạm, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, trung tuần tháng 8/2016, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội
mở đợt cao điểm xử lý các trường hợp vi phạm theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP
của Chính phủ. Sau 15 ngày mở đợt cao điểm xử lý, đã có nhiều trường hợp vi
phạm bị lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.
29. Tăng cường lực lượng điều tiết giao thông ở các cửa ngõ để chống
ùn tắc // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 4 tháng 9. - Tr 7. Số 4057
Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, để tránh
tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ Thủ đô trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ (4/9), Phòng
CSGT đã bố trí tăng cường lực lượng thường trực và ứng trực tại các nút giao
thông trọng điểm; tham gia giải quyết kịp thời ùn tắc giao thông xảy ra, không
để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.
30. ĐẶNG NHẬT. Giao thông kỳ nghỉ lễ 2-9: Xe vẫn chặt chém, nhồi
khách từ trong bến // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 4 tháng 9. - Tr 7. Số
4057
Bài phản ánh tình trạng tăng giá vé, nhồi nhét khách... trong dịp lễ 2/9, gây
tình trạng mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố.
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31. PV. Hai ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm
20 người chết // Nhân dân. - 2016. - Ngày 4 tháng 9. - Tr 8. Số 22253
Ngày 3/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, theo báo cáo của
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tổng hợp trong hai ngày 2 và 3/9, cả
nước xảy ra 41 vụ TNGT, làm chết 20 người, 39 người bị thương.
32. PV. Ba ngày nghỉ lễ, 33 người chết vì tai nạn giao thông // Nhân dân.
- 2016. - Ngày 5 tháng 9. - Tr 8. Số 22254
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh
sát giao thông (Bộ Công an), ngày 4/9, cả nước xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông,
làm chết 13 người, bị thương 20 người. Tổng hợp trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc
khánh, toàn quốc xảy ra 71 vụ TNGT, làm chết 33 người, bị thương 59 người.
33. PHẠM HUYỀN. Hà Nội xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm giao
thông // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 9. - Tr 1. Số 4058
Ngày 4/9, thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ lễ, Hà Nội
chỉ xảy ra 2 vụ TNGT, khiến 2 người chết, giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong thời gian này, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, xử lý được 4.493
trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 175 phương tiện và 1.214 bộ giấy tờ.
34. PHẠM HUYỀN. Bắt "đúng bệnh" để giảm tai nạn giao thông //
Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 2. Số 4061
Ngày 7/9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ
tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã chủ trì cuộc
họp thường trực về công tác đẩm bảo trật tự ATGT.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22257)
35. TRẦN DUY. Phạt nghiêm vi phạm giao thông, không bàn lùi // Giao
thông. - 2016. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 4. Số 144
8 tháng đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 13.612 vụ TNGT, làm chết 5.728
người, bị thương 11.781 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 1.010 vụ, giảm
93 người chết, giảm 1.456 người bị thương.
36. NGỌC YẾN. Xử nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông // Bưu
điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 10. Số 110
Bài phản ánh về cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm ATGT tháng 8, theo Ủy
ban ATGT Quốc gia, từ ngày 16/7 đến 15/8, toàn quốc xảy ra 1.760 vụ, làm chết
705 người, làm bị thương 1.495 người. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương
Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng
xử lý kiên quyết, triệt để, không do dự các trường hợp vi phạm an toàn giao
thông.
37. TRẦN DUY. Hơn 137.000 trường hợp vi phạm bị xử lý theo Nghị
định 46 // Giao thông. - 2016. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 4. Số 145
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

11

An toàn giao thông - Hạnh phúc của mọi nhà
Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 1 tháng triển khai thực hiện
Nghị định 46 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ và đường sắt, CSGT đã xử lý 137.000 trường hợp vi phạm, tước
GPLX 8.129 trường hợp; tạm giữ 668 ôtô, 15.055 mô tô. So với tháng trước
tăng 29.180 trường hợp (21,3%).
38. TRẦN DUY. Gần 3000 vi phạm chở quá tải bị xử lý // Giao thông. 2016. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 4. Số 145
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong tháng 8, lực lượng chức năng
tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, cố định và Thanh tra các Sở Giao
thông vận tải sử dụng cân xách tay đã tiến hành kiểm tra 56.799 xe, trong đó
2.948 xe vi phạm về tải trọng, 161 xe vi phạm về kích thước thùng hàng, tước
1.194 GPLX, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước hơn 25 tỷ đồng.
39. MẠNH MINH. Phát động ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao
thông" // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 3. Số 4065
Hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2016, ngày 11/9, tại Trường Trung
học phổ thông Nam Sách II, tỉnh Hải Dương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức phát
động ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 145; Nhân dân,
số 22261; Quân đội nhân dân, số 19915; Cựu chiến binh Việt Nam, số 1141).
40. HỒNG XIÊM, TRẦN DUY. Cách nào hạ nhiệt ATGT đường thủy? :
An toàn giao thông // Giao thông. - 2016. - Ngày 13 tháng 9. - Tr 4. Số 146
Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã chỉ đạo
lực lượng trực thuộc mở cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm giao
thông đường thủy trước nguy cơ gia tăng TNGT đường thủy trong tháng 8 so
với cùng kỳ năm ngoái.
41. HỒNG THỦY. Cần Thơ tăng cường đảm bảo ATGT đường thủy //
Giao thông. - 2016. - Tháng 9. - Tr 22. Số 140-142
Bài viết về công tác tăng cường đảm bảo ATGT đường thủy tại TP Cần
Thơ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ không xảy ra vụ TNGT
đường thủy nào nghiêm trọng dẫn đến chết người, do công tác đảm bảo trật tự
ATGT được xiết chặt.
42. NHẬT ANH. Ký kết giáo dục an toàn giao thông trong trường học //
Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng 9. - Tr 2. Số 257
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã tổ chức Phát
động tháng An toàn giao thông và Lễ ký cam kết thực hiện tốt an toàn giao
thông đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và cha mẹ học
sinh.
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43. HIỂN CỪ. Ngày hội văn hóa giao thông // Thanh niên. - 2016. - Ngày
13 tháng 9. - Tr 10. Số 257
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp cùng Ban An toàn giao thông của tỉnh tổ
chức ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" thu hút hơn 1.000 thanh
niên tham gia.
44. HẢI QUỲNH. Lào Cai tuyên truyền pháp luật TTATGT cho học sinh
// Giao thông. - 2016. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 2. Số 147
Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Trường Phổ thông
Dân tộc bán trú THCS xã Trung Chải tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật
TTATGT cho các em học sinh.
45. MAI THẮNG. Lữ đoàn 171 tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ
// Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 18. Số 258
Ngày 13/9, Lữ đoàn 171 phối hợp với Trường Giao thông Vận tải Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho gần 200 sĩ quan,
quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng.
46. P.THỦY. Trao giải sáng tác khẩu hiệu "Doraemon với an toàn giao
thông" // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 2. Số 4068
Ngày 14/9, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và tập đoàn Báo Mainichi Nhật Bản tổ chức lễ
trao giải cuộc thi sáng tác khẩu hiệu "Doraemon với an toàn giao thông" tại Việt
Nam năm 2016.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19918).
47. TẠ VĨNH YÊN. Gia Lai: Triển khai nộp phạt vi phạm giao thông
qua bưu điện // Giao thông. - 2016. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 14. Số 148
Ngày 14/9, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cho biết, Thanh tra giao
thông Sở vừa ký kết hợp tác với Bưu điện tỉnh Gia Lai trong việc thu nộp tiền
xử phạt vi phạm giao thông và chuyển giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông
đường bộ tới tay công dân theo yêu cầu.
48. HUY VÕ. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy //
Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 3. Số 19919
Bài viết về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy
của Biên phòng cửa khẩu TP Hồ Chí Minh thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng
TP Hồ Chí Minh.
49. HỒNG GIANG. Camera giám sát trong giao thông thông minh //
Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 3. Số 19919
Bài viết về hệ thống giao thông thông minh qua hệ thống camera giám sát
cố định và di động tại TP Hồ Chí Minh.
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50. Đ.BÌNH, K.ANH. An toàn giao thông: Bắt đầu từ người trẻ // Tuổi
trẻ. - 2016. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 11. Số 255
Ngày 18/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng Ủy ban An
toàn giao thông quốc gia và Thành đoàn Hà Nội đã chính thức phát động trong
toàn quốc chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn với chủ
đề "Sống trẻ, văn minh, tự tin đội mũ đạt chuẩn".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 263; Thanh
niên, số 263; Giao thông, số 149).
51. HẢI QUỲNH. Bắc Giang mở chuyên đề tuyên truyền, xử lý vi phạm
giao thông nông thôn // Giao thông. - 2016. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 4. Số 149
Trước thực trạng TNGT nghiêm trọng trên địa bàn gia tăng, Bắc Giang đã
lên kế hoạch tổ chức các chuyên đề: Tổ chức tuyên truyền về xử lý vi phạm giao
thông vùng nông thôn; Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ
cồn, xe quá tải; Kiểm tra, rà soát các bến bãi, các phương tiện thủy nội địa,
người lái phương tiện; Xử lý các điểm có nguy cơ mất ATGT...
52. QUỲNH ANH. Hải Dương: Tổ chức rà soát, xử lý xe công nông, tự
chế, hết niên hạn // Giao thông. - 2016. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 4. Số 149
Ban ATGT tỉnh Hải Dương cho biết, từ ngày 21-28/9 sẽ tổ chức đoàn kiểm
tra liên ngành xử lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng
trên địa bàn.
53. ANH VŨ. Mỗi tháng xử phạt giao thông hàng chục tỉ đồng // Thanh
niên. - 2016. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 2. Số 263
Theo báo cáo của Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải về tình hình kiểm
soát, xử lý vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng của ôtô đường bộ từ 1/4/2014
đến 1/8/2016, các lực lượng liên ngành đã dừng kiểm tra hơn 1,5 triệu xe ôtô,
phát hiện và lập biên bản gần 121.677 trường hợp vi phạm, xử phạt và nộp Kho
bạc Nhà nước hơn 648 tỉ đồng, tạm giữ 4.535 phương tiện, tước quyền sử dụng
giấy phép lái xe hơn 74.000 trường hợp...
54. TRẦN TUYẾT. Phát động Cuộc thi "An toàn giao thông - Hạnh
phúc của mọi nhà" // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 4. Số
19922
Ngày 18/9, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ
chức Ngày hội An toàn giao thông năm 2016 với sự tham gia của hơn 700 đoàn
viên, thanh niên. Tại Ngày hội, Thành Đoàn phát động Cuộc thi "An toàn giao
thông - Hạnh phúc của mọi nhà" năm 2016 theo hình thức trực tuyến.
55. YẾN CHI. Thái Nguyên: TNGT giảm sâu cả ba tiêu chí : Tin vắn //
Giao thông. - 2016. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 2. Số 149
Theo Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, 8 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh
xảy ra 104 vụ TNGT và va chạm giao thông, làm chết 59 người và bị thương 84
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người. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 21 vụ, 13 người chết và 19 người bị
thương.
56. HẢI QUỲNH. Thái Nguyên: Giao lưu tìm hiểu pháp luật TTATGT //
Giao thông. - 2016. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 6. Số 150
Ngày 19/9, Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Đoàn và Trường Cao đẳng
Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức chương trình "Giao lưu
tìm hiểu pháp luật TTATGT" với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, giáo viên,
học sinh, sinh viên nhà trường.
57. TÚ MỸ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng 9. Tr 8. Số 19924
Trung ương Đoàn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Tỉnh
Đoàn Phú Thọ tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2016.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 265; Giao
thông, số 151).
58. ANH TÚ. 6.000 HS tham dự Cuộc thi "Đi xe đạp - vì môi trường văn
hóa giao thông" // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 7. Số
227
Ngày 20/9, tại Hội Nhà báo TP Hồ CHí Minh, Báo Giáo dục và Thời đại
TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban
An toàn giao thông TP tổ chức họp báo thông tin về Cuộc thi "Đi xe đạp - vì
môi trường văn hóa giao thông" lần thứ 6 dành cho học sinh THPT, TTGDTX
tại TP Hồ Chí Minh.
59. HẢI QUỲNH. Bàn giải pháp đảm bảo TTATGT nông thôn, miền núi
// Giao thông. - 2016. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 2. Số 151
Ngày 20/9, tại Hải Phòng, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị tập
huấn nâng cao công tác đảm bảo TTATGT nông thôn, miền núi, với sự tham gia
của các cán bộ làm công tác ATGT cấp huyện, tỉnh, thành phố và Sở GTVT các
địa phương phía Bắc.
60. TRẦN DUY. Biểu dương kịp thời gương tốt đảm bảo ATGT // Giao
thông. - 2016. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 3. Số 151
Ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó chủ tịch Thường trực Ủy
ban ATGT Quốc gia Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với Văn phòng
Ủy ban ATGT Quốc gia về tình hình trật tự ATGT trong thời gian qua.
61. K.GIANG. "An toàn giao thông - Hạnh phúc của mọi nhà" // Văn
hóa. - 2016. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 12. Số 114
Từ ngày 18/9 đến 16/12/2016, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức thi
trực tuyến tìm hiểu kiến thức giao thông mang tên "An toàn giao thông - Hạnh
phúc của mọi nhà" năm 2016.
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62. THIỆN HOÀNG. Cái Răng (Cần Thơ): Tập huấn ATGT cho trên 130
cán bộ Hội : Tin hoạt động Hội // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 22
tháng 9. - Tr 6. Số 1142
Ban ATGT TP Cần Thơ và Hội CCB quận Cái Răng vừa tổ chức tập huấn
tuyên truyền công tác đảm bảo ATGT năm 2016 cho trên 130 đại biểu là cán bộ
Hội CCB nhằm nâng cao ý thức chấp hành về TTATGT.
63. THÀNH THẬT. Cần Thơ: Một tháng xử phạt 1.300 "ma men" tham
gia giao thông // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 2. Số 266
Ngày 21/9, Công an TP Cần Thơ tổng kết tháng cao điểm (từ 16/8 đến
15/9) về đảm bảo trật tự ATGT dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9. Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT đường bộ đã tổ chức được
3.164 cuộc tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện và lập biên bản 7.563 trường
hợp, phạt tiền trên 8 tỷ đồng, tước 1.355 GPLX, tạm giữ 2.189 trường hợp.
64. ĐÌNH NGUYÊN. Điện Biên: 100% hội viên ký cam kết thực hiện
ATGT : Tin hoạt động Hội // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng
9. - Tr 6. Số 1142
Hội Cựu chiến binh cơ sở của tỉnh Điện Biên đã cùng chính quyền thành
lập 468 tổ tự quản, tham gia bảo vệ thôn, bản, tổ dân phố và giữ gìn ATGT trên
địa bàn dân cư. Duy trì hoạt động 110 CLB tuyên truyền về pháp luật cho trên
30.000 lượt hội viên, 100% hội viên ký cam kết thực hiện ATGT.
65. TẠ VĨNH YÊN. Gia Lai: Khen thưởng 48 DN, cá nhân lái xe an toàn
// Giao thông. - 2016. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 4. Số 152
Ngày 21/9, Sở GTVT Gia Lai tổ chức sơ kết một năm thực hiện phong trào
xây dựng "DN vận tải an toàn" và "Lái xe an toàn" năm 2015-2016. Sở GTVT
Gia Lai đã biểu dương và trao bằng khen cho 10 Doanh nghiệp và 38 lái xe có
thành tích xuất sắc trong phong trào.
66. T.HƯNG. Liên quan đến dán khẩu hiệu "Tính mạng con người là
trên hết": Không xử phạt xe ôtô vận tải hàng hóa // Văn hóa. - 2016. - Ngày
21 tháng 9. - Tr 2. Số 114
Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến
dán khẩu hiệu "Tính mạng con người là trên hết" chỉ áp dụng đối với xe ôtô kinh
doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du
lịch, không áp dụng đối với xe ôtô vận tải hàng hóa.
67. ĐÌNH PHONG. Nghệ An: 1.053 mô hình giữ gìn TTATGT : Tin hoạt
động Hội // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 6. Số
1142
Bài phản ánh về mô hình giữ gìn TTATGT của Hội Cựu chiến binh tỉnh
Nghệ An, góp phần làm giảm tai nạn giao thông.
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68. NHÓM PV. Phạt nặng vi phạm nồng độ cồn, TNGT giảm mạnh //
Giao thông. - 2016. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 1. Số 152
Từ khi Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (1/8) tăng mức phạt
với nhóm vi phạm nồng độ cồn, đã có tác động răn đe tích cực đến người tham
gia giao thông. Các vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông giảm hẳn, kéo
theo TNGT liên quan đến rượu bia cũng giảm.
69. LAN HƯƠNG. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao
thông // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 3. Số 4075
Từ 16/8 đến 15/9, lực lượng CSGT Vĩnh Phúc đã tổ chức tuyên truyền
chấp hành Luật Giao thông, đồng thời triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát,
xử lý các vi phạm về TTATGT. Đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản
6.394 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1.211 phương tiện, 5.136 bộ giấy tờ xe; tước
GPLX có thời hạn 649 trường hợp; ra quyết định xử phạt 5.167 trường hợp với
số tiền nộp Kho bạc Nhà nước trên 3 tỷ đồng.
70. L.V. Trao giải cuộc thi viết "Phụ nữ với trật tự ATGT và văn minh đô
thị" // Giao thông. - 2016. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 5. Số 152
Ngày 21/9, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban ATGT thành phố Hà Nội
tổ chức tổng kết cuộc thi viết "Phụ nữ với trật tự ATGT và văn minh đô thị".
71. TÂM PHẠM. Xóa bỏ bất cập trong công tác báo cáo, thống kê về
TNGT // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 25 tháng 9. - Tr 3. Số 4078
Ngày 23/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tổ chức hội
thảo khoa học "Công tác thống kê, báo cáo, đánh giá tai nạn giao thông, thực
trạng và những đề xuất kiến nghị".
72. MẠNH HƯNG. Học sinh THPT dễ bị tổn thương do tai nạn giao
thông // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 24 tháng 9. - Tr 8. Số 19927
Ngày 23/9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, Ủy ban và Hiệp
hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã thống nhất lựa chọn, tài chợ kinh phí
nghiên cứu khoa học năm 2016 với chủ đề "Nghiên cứu về tình hình tham gia
giao thông của học sinh THPT tại Hà Nội và đề xuất giải pháp khắc phục".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 268).
73. NGUYÊN MINH. "Thanh niên với văn hóa giao thông" // Tiền
phong. - 2016. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 7. Số 270
Ngày 25/9, tại Ninh Bình, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cơ quan
Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động 50/Bộ Quốc phòng, Cục Chính trị
Quân đoàn 1, Cục Chính trị Binh chủng Công Binh và Ban Thường vụ Đoàn
Thanh niên Bộ Công an tổ chức ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông"
năm 2016.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19929).
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74. T.D. Giảm 108 người chết vì TNGT trong 9 tháng // Giao thông. 2016. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 2. Số 153
Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, từ 16/12/2015 - 15/9/2016, toàn
quốc xảy ra 15.479 vụ TNGT, làm chết 6.410 người, bị thương 13.522 người. So
với cùng kỳ năm 2015 giảm 980 vụ (-5,95%), giảm 108 người chết (-1,66%),
giảm 1.410 người bị thương (-9,44%).
75. T.B. Hà Nội: Tổ chức thi lái xe buýt giỏi, an toàn : Chuyển động //
Giao thông. - 2016. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 5. Số 153
Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa tổ chức thi "Lái xe giỏi, an
toàn" cho đội ngũ lái xe buýt.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4078).
76. L.V. Phú Yên: Tuyên truyền đội MBH cho học sinh khi tham gia
giao thông // Giao thông. - 2016. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 2. Số 153
Ngày 25/9, Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức ra
quân tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông.
77. XUÂN HOA, VÂN ANH. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: Chấn
chỉnh xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày
26 tháng 9. - Tr 3. Số 270
Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị tiếp
tục triển khai thực hiện nghiêm việc quản lý phương tiện thô sơ, phương tiện cơ
giới ba bánh theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính
phủ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Sức khỏe và đời sống, số 155;
Quân đội nhân dân, số 19929; Công an nhân dân, số 4078; Khoa học và đời
sống, số 117).
78. QUỲNH ANH. Yên Bái: Thành lập Tổ tự quản ATGT đường sắt //
Giao thông. - 2016. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 6. Số 153
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với UBND xã Đào Thịnh, huyện
Trấn Yên tổ chức lễ ra mắt Tổ tự quản ATGT đường sắt xã Đào Thịnh.
79. PHÚC ÂN. Lâm Đồng: Tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa
giao thông năm 2016 // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 6.
Số 271
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vừa phối hợp với Sở GTVT, Quỹ an toàn giao thông
và Phát triển cộng đồng tổ chức Ngày hội Thanh niên, học sinh, sinh viên với
văn hóa giao thông và tuyên dương tuổi trẻ dũng cảm năm 2016.
80. L.V. Lâm Đồng lập đội thanh niên tình nguyện ứng cứu TNGT //
Giao thông. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 2. Số 156
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Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vừa thành lập đội thanh niên tình nguyện ứng cứu
TNGT hoạt động trên địa bàn TP Đà Lạt nhằm hỗ trợ người dân địa phương và
du khách khi bị nạn. Hiện đội ứng cứu TNGT có 20 tình nguyện viên tham gia.
81. TRƯỜNG LƯU. Hà Nội chỉ đạo xử nghiêm xe 2 bánh vi phạm giao
thông // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 4. Số 272
Theo Công văn số 8588/VP-ĐT, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các sở,
ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo kiểm tra, xử lý người điều
khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện vi phạm các quy định về
an toàn giao thông.
82. HẢI YẾN. Hậu Giang: Phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông
đường bộ : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 5. Số
272
Ngày 26/9, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang
đã phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số
46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giao thông đường bộ và đường sắt.
83. TRẦN DUY. Rốt ráo xử lý các điểm đen trên quốc lộ // Giao thông. 2016. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 9. Số 155
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 8 tháng đầu năm, đã xử lý 57 vị trí
điểm đen tai nạn giao thông, đồng thời xử lý 54 điểm đen trong dự án xây dựng
sửa chữa, xử lý hơn 39 vị trí mất an toàn bằng các giải pháp đơn giản, kinh phí
thấp.
84. PHAN TƯ. TP HCM: Lắp cân tự động, xe quá tải giảm : Chuyển
động // Giao thông. - 2016. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 5. Số 155
Thống kê của Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay,
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện và xử lý hơn 3.030 trường hợp vi
phạm chở quá tải trọng cho phép, giảm 57,93% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng
số tiền xử phạt hơn 28,9 tỷ đồng.
85. LINH HOÀNG. TPHCM tăng 81 người tử vong do TNGT trong 9
tháng // Giao thông. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 14. Số 156
Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2016, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã
xảy ra 2.919 vụ TNGT làm 607 người tử vong, 2.377 người bị thương. So với
cùng kỳ năm 2015 tăng 238 vụ, tăng 81 người tử vong và 34 người bị thương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 265).
86. KK. Vĩnh Phúc: Tuyên truyền, phố biến pháp luật về an toàn giao
thông cho HS // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 2. Số 234
Từ đầu tháng 9/2016 đến nay, Công an thị xã Phúc Yên đã tổ chức tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT cho hàng nghìn học sinh.
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87. YẾN CHI. Lào Cai: Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông //
Giao thông. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 6. Số 156
Ban ATGT cùng Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với
Huyện đoàn tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông với chủ đề
"Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương
của người thi hành công vụ".
88. T.THÚY. Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông // Giao thông.
- 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 8. Số 156
Ngày 28/9, Khối hoạt động Giao thông - Xây dựng thuộc Đoàn Khối
Doanh nghiệp TW phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục CSGT, Ngân hàng Phát
triển Việt Nam tổ chức Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm
2016.
89. HOÀNG LAM. Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông // Tiền
phong. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 7. Số 273
Ngày 28/9, Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia và Tỉnh
Đoàn Thanh Hóa tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2016
với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên khu vực nông thôn và sinh viên
các trường đại học tại Thanh Hóa.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19932).
90. SAO MAI. CSGT TP HCM xử lý triệt để xe thô sơ chở hàng cồng
kềnh : Chuyển động // Giao thông. - 2016. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 4. Số 154
Ngày 29/9, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP Hồ
Chí Minh cho biết sẽ ra quân xử phạt những xe thô sơ vi phạm quy định khi
tham gia giao thông.
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PHẦN III:
CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ ATGT TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BẮC NINH
1. T.H. Tăng cường đảm bảo ATGT đường thủy trong mùa mưa bão //
Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 5. Số 3875
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, Ban ATGT
tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-BATGT về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg
về đảm bảo ATGT đường thủy nội địa.
2. T.H. Tổ chức tháng cao điểm về đảm bảo trật tự ATGT năm 2016 //
Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 5. Số 3875
Từ 31/8 đến 25/9, cùng với cả nước, Bắc Ninh sẽ tổ chức tháng cao điểm
đảm bảo trật tự ATGT năm 2016 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác quản
lý nhà nước về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa: quản
lý phương tiện cấm lưu hành tham gia giao thông".
3. DƯƠNG HOÀN. Tập huấn và tuyên truyền nâng cao kỹ năng lái xe
ôtô an toàn // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 8. Số 3878
Ngày 18/8, tại Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Đông Đô (huyện
Lương Tài), Bộ Giao thông Vận tải tổ chức tập huấn và tuyên truyền nâng cao
kỹ năng lái xe ôtô an toàn cho lái xe khách, xe tải và xe container năm 2016.
4. THƯƠNG HUYỀN. Ban ATGT tỉnh: Tập huấn dự án "Đi đến trường
An toàn - Về đến nhà an toàn" // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 25 tháng 8. - Tr . Số
3880
Ban ATGT tỉnh vừa tập huấn dự án "Đi đến trường An toàn - Về đến nhà
an toàn" cho hơn 70 cán bộ quản lý, giáo viên thuộc 26 trường Tiểu học, THCS
trong tỉnh.
5. ĐỨC QUÝ. Công an tỉnh: Sơ kết các chuyên đề bảo đảm trật tự ATGT
và triển khai kế hoạch cao điểm trong tháng ATGT năm 2016 // Bắc Ninh. 2016. - Ngày 26 tháng 8. - Tr 7. Số 3881
Ngày 25/8, Công an tỉnh sơ kết các chuyên đề bảo đảm trật tự ATGT và
triển khai kế hoạch cao điểm trong tháng ATGT năm 2016.
6. TNGT giảm sâu về số vụ, số người chết trong tháng 8 // Bắc Ninh. 2016. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 8. Số 3885+3886
Tháng 8, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ TNGT đường bộ, làm chết 4 người, bị
thương 2 người, gây thiệt hại về tài sản khoảng 19 triệu đồng. So với tháng 7
giảm 4 vụ (=44,4%), giảm 6 người chết (=60%), tăng 1 người bị thương.
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7. Tăng cường bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2-9) và khai
giảng năm học mới // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 8. Số 3885+3886
Nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai
giảng năm học mới 2016-2017, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban ATGT tỉnh
vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị tập trung đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT; hoàn thiện hệ thống biển báo,
đèn tín hiệu đường bộ tại các khu vực, công trình công cộng tập trung đông
người...
8. XUÂN ME. Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" // Bắc
Ninh. - 2016. - Ngày 5 tháng 9. - Tr 6. Số 3887
Ngày 1/9, tại Trường Trung cấp Y tế TW, phường Khúc Xuyên, TP Bắc
Ninh, Thành Đoàn Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Xí
nghiệp tập thể Cổ phần Việt Long (Honda Việt Long) phối hợp tổ chức Ngày
hội "Thanh niên với văn hóa giao thông", với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên
thanh niên, học sinh của thành phố Bắc Ninh.
9. Đ.Q, T.H. Các địa phương đồng loạt triển khai tháng cao điểm bảo
đảm trật tự ATGT năm 2016 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 6. Số
3888
Ngày 31/8, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt
phát động triển khai tháng cao điểm ATGT (tháng 9 năm 2016) với chủ đề
"Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý hành lang ATGT
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa quản lý phương tiện cấm lưu hành
tham gia giao thông".
10. NGUYỄN ANH LINH. Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích xây dựng văn
hóa giao thông // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 1. Số 3888
Bài phản ánh về Cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông" của
các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua, đã phát huy tinh
thần xung kích, tạo sức lan tỏa sâu rộng với những kết quả thiết thực, góp phần
vào công tác đảm bảo an toàn giao thông trong tỉnh.
11. XUÂN ME. Khánh thành Công trình thanh niên "Hệ thống biển
tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ" // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 6 tháng
9. - Tr 6. Số 3888
Huyện Đoàn Yên Phong và Công ty TNHH Ánh Dương vừa tổ chức khánh
thành Công trình thanh niên "Hệ thống biển tuyên truyền Luật Giao thông
đường bộ" tại Trường THPT Yên Phong số 1.
12. T.H. Không xảy ra TNGT, ùn tắc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 //
Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 6. Số 3889
Theo Ban ATGT tỉnh, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mặc dù nhu
cầu đi lại và mật độ phương tiện giao thông tăng cao nhưng tình hình trật tự
ATGT được đảm bảo tốt, toàn tỉnh không xảy ra vụ TNGT nào.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

22

An toàn giao thông - Hạnh phúc của mọi nhà
13. ĐỨC QUÝ. Nhìn lại Hội thi "Nông dân với An toàn giao thông" cấp
huyện 2016 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 5. Số 3890
Bài phản ánh về những kết quả đã đạt được tại Hội thi "Nông dân với An
toàn giao thông" cấp huyện năm 2016. Hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức,
thay đổi hành vi của hội viên nông dân nói riêng và cộng đồng dân cư nói chung
trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội
địa.
14. ĐỨC QUÝ. Ban ATGT tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức hội thi
"Nông dân với ATGT" cấp tỉnh năm 2016 // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 12
tháng 9. - Tr 6. Số 3892
Ngày 9/9, tại Sở Giao thông - Vận tải, Ban ATGT tỉnh họp đánh giá Hội thi
"Nông dân với ATGT" cấp huyện và triển khai kế hoạch tổ chức hội thi "Nông
dân với ATGT" cấp tỉnh năm 2016.
15. ĐỨC QUÝ. Xử lý nghiêm xe tự chế, xe hết niên hạn chở học sinh //
Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 5. Số 3895
Trước năm học 2016-2017, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức
năng kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng xe ba, bốn bánh tự chế, xe hết niên hạn
đưa đón học sinh. Địa phương nào để tái diễn tình trạng trên, gây nguy hiểm đến
tính mạng, sức khỏe của học sinh thì người đứng đầu lực lượng công an của địa
phương đó chịu trách nhiệm.
16. ĐỨC QUÝ. Tuyên truyền an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an
toàn cho học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh // Bắc Ninh. - 2016. Ngày 22 tháng 9. - Tr 5. Số 3900
Ngày 19/9, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công ty Honda Việt
Long, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông
và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.
17. HOÀI LAN. Tuyên truyền ATGT tại trường Tiểu học Suối Hoa // Bắc
Ninh. - 2016. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 7. Số 3900
Ban ATGT tỉnh phối hợp với Công ty Honda Vĩnh Cát, Đội CSGT thành
phố Bắc Ninh tổ chức tập huấn chương trình "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" cho
học sinh và giáo viên trường Tiểu học Suối Hoa.
18. LINH YÊN. ATGT nông thôn còn nhiều điều đáng lo // Bắc Ninh. 2016. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 5. Số 3900
Bài phản ánh tình trạng mất ATGT tại các tuyến giao thông nông thôn trên
địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo ước tính của Ban ATGT tỉnh, hàng năm số vụ
TNGT xảy ra trên các tuyến đường giao thông nông thôn chiếm tới 40% tổng số
vụ TNGT và đang có chiều hướng gia tăng.
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19. ĐỨC QUÝ, THƯƠNG HUYỀN. Gia Bình, Thuận Thành giành giải
Nhất "Hội thi Nông dân với ATGT" cấp tỉnh năm 2016 // Bắc Ninh. - 2016. Ngày 28 tháng 9. - Tr 8. Số 3904
Ngày 27/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Ban ATGT tỉnh
phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi "Nông dân với ATGT" năm
2016. Dự hội thi có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn
Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giao thông, số 155).
20. ĐỨC QUÝ. Hiệu quả từ tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa //
Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 5. Số 3905
Thông qua những buổi tuyên truyền trực quan bằng hình thức sân khấu
hóa, Hội thi "Nông dân với ATGT" năm 2016 đã góp phần nâng cao nhận thức,
thay đổi hành vi, xây dựng ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về trật tự
ATGT cho cán bộ, hội viên nông dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm giảm
thiểu số vụ tai nạn và ùn tắc giao thông toàn tỉnh.
21. NGUYỄN VĂN HÙNG. Lực lượng quân sự tỉnh tăng cường giải
pháp đảm bảo an toàn giao thông // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr
4. Số 3905
Năm 2016, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có nhiều chủ trương, biện
pháp lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ nêu cao vai trò, trách
nhiệm, đưa công tác đảm bảo an toàn giao thông đi vào nền nếp, hiệu quả.
22. THƯƠNG HUYỀN. Tin vắn // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. Tr 5. Số 3905
Trong tháng cao điểm ATGT, Ban ATGT các cấp treo tổng số 160 băng
rôn, 6 nghìn áp phích, phát 25 nghìn tờ rơi với nội dung tuyên truyền về trật tự
an toàn giao thông trên các tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học, bệnh
viện...
23. ĐỨC QUÝ. Tin vắn // Bắc Ninh. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 5. Số
3905
Hưởng ứng tháng cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, ngay từ đầu tháng 9,
các địa phương tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ
những vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Trong tháng 9, trên đường bộ xảy ra
10 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 7 người. So với tháng 9/2015, giảm 4
vụ (28,5%), giảm 4 người chết (35%), giảm 1 người bị thương (12,5%)...
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PHẦN IV:
GIỚI THIỆU SÁCH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG
1. Nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. 64 tr ; 19 cm
Nghị định của Chính phủ về an toàn giao thông đường bộ và đô thị.
34(V)2.44/NGH300Đ
MVV.000751, MVV.000752
2. Nghị định mới của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
về giao thông đường bộ. - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 76 tr ; 19 cm
Nghị định mới của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao
thông đường bộ; Vi phạm quy tắc giao thông, vi phạm quy định về kết cấu hạ
tầng giao thông, vi phạm quy định về phương tiện giao thông...
343.59709402638/NGH300Đ
MVV.010579, 010580;
DVV.014297; LC.000200
3. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật
tự an toàn giao thông. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 201 tr ; 19 cm
Trình bày các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực an toàn giao thông.
34(V)44/Q600Đ
MVV.014799, 14800
4. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ. - Tái bản có bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 264 tr ;
21 cm
Giới thiệu một số quy định pháp luật về xử phạt các hành vi vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như vi phạm quy tắc giao thông, vi
phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vi phạm quy định về
phương tiện giao thông đường bộ.
343.59709/QU600Đ
MVL.015406; DVL.014297
5. Nghị định số 71/2012/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giao thông đường bộ / Hà Phuương tuyển soạn. - H. : Dân trí, 2014. - 75 tr ;
19 cm
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính
phủ về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
343.59709402638/NGH300Đ
MVV.021333, 021334, 021006, 021007;
DVV.021591, 021398
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6. Nghị định số 93/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa / Hà Phương tuyển soạn. - H. :
Dân trí, 2014. - 114 tr ; 19 cm
Trình bày toàn văn nội dung Nghị định số 93/2013/NĐ-CP về xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa được
ban hành tháng 10-2013.
343.59709/NGH300Đ
MVV.021008, 021009; DVV.021399
7. Những văn bản pháp luật mới nhất về giao thông đường bộ. - H. :
Giao thông vận tải, 2003. - 282 tr ; 21 cm
Giới thiệu toàn văn Luật giao thông đường bộ với những quy định chung
và quy định cụ thể về quy tắc giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng, phương tiện
tham gia; người điều khiển phương tiện; hoạt động và dịch vụ hỗ trợ; quản lý
Nhà nước và những văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành.
343.597094/NH556V
MVL.001680; DVL.001967; LC.005595, 006915
8. Luật giao thông đường bộ và Nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành.
- H. : Hồng Đức, 2007. - 163 tr ; 19 cm
Giới thiệu toàn văn Luật giao thông đường bộ với những quy định cụ thể về
quy tắc giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng, phương tiện tham gia; người điều
khiển phương tiện; hoạt động và dịch vụ hỗ trợ; quản lý nhà nước và điều khoản
thi hành.
343.59709402632/L504GI
MVV.018453, 018454; DVV.018992, 018993
9. Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ / Luật gia Thy Anh tuyển chọn. H. : Dân trí, 2010. - 90 tr ; 19 cm
Giới thiệu nội dung Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
343.59709/T310H
MVV.020663, 020664, 020665; DVV.021238
10. Luật Giao thông đường bộ : Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày
02/04/2010 của Chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ. - H. : Lao động, 2011. - 219 tr ; 19 cm
Giới thiệu nội dung Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số
34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
343.59709/L504GI
MVV.020491; DVV.021149
11. Luật Giao thông đường bộ / Ngọc Linh tuyển soạn. - H. : Dân trí,
2014. - 83 tr ; 19 cm
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Trình bày toàn văn nội dung Luật Giao thông đường bộ và một số điều sửa
đổi bổ sung năm 2001.
343.59709/L504GI
MVV.021004, 021005; DVV.021397
12. Luật Giao thông đường thủy nội địa / Ngọc Linh tuyển soạn. - H. :
Dân trí, 2014. - 86 tr ; 19 cm
Giới thiệu 103 điều trong Luật Giao thông đường thủy nội địa gồm những
quy định về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường
thủy nội địa, phương tiện thủy nội địa, thuyền viên và người lái phương tiện,
quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện, hoạt động của cảng, bến thủy nội
địa, cảng vụ, hoa tiêu, vận tải đường thủy nội địa, các quy định về quản lý nhà
nước về giao thông đường thủy nội địa cùng các điều khoản thi hành.
343.597096402632/L504GI
MVV.021325, 021326; DVV.021587
13. Tài liệu học tập Luật giao thông đường bộ : Dùng cho đào tạo, sát
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ / Bộ Giao thông Vận tải. - H. : Giao
thông vận tải, 2009. - 292 tr ; 19 cm
Giới thiệu nội dung Luật Giao thông đường bộ cùng một số văn bản hướng
dẫn thi hành và 300 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới
đường bộ.
343.59709402632/T103L
DVV.020067
14. Một số văn bản pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đường sắt và đường thủy nội địa / Biên soạn: Trần Anh Điệp, Vũ Quang Vinh.
- H. : Công an nhân dân, 1996. - 160 tr ; 19 cm
Giới thiệu một số văn bản pháp luật hiện hành về đảm bảo trật tự an toàn
giao thông đường sắt và đường thủy nội địa.
343.59709/M458S
DVV.012883
15. Tài liệu học tập Luật giao thông đường thủy nội địa / Bộ Giao thông
vận tải. - H. : Giao thông vận tải, 2011. - 216 tr ; 19 cm
Cung cấp những quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa và
một số văn bản của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành luật,
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy và
các báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.
343.597096/T103L
MVV.020192, 020193, 020194; DVV.020877;
LC.027394, 027395, 027396, 027397
16. Điều lệ báo hiệu đường bộ : 22TCN – 237 - 01 / Cục Đường bộ Việt
Nam. - H. : Giao thông vận tải, 2004. - 181 tr ; 31 cm
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Giới thiệu quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về những điều
lệ, biển báo hiệu đường bộ. Định nghĩa các danh từ kỹ thuật dùng trong điều lệ
và ý nghĩa sử dụng các biển hiệu lệnh.
388.109597/Đ309L
DVL.003979
17. Tài liệu tập huấn các văn bản quản lý vận tải đảm bảo an toàn giao
thông / Cục đường bộ Việt Nam biên soạn. - H. : Giao thông vận tải, 2007. 212 tr ; 19 cm
Giới thiệu các văn bản pháp quy và tài liệu tập huấn, một số văn bản quản
lý vận tải mới của Bộ Giao thông Vận tải về đảm bảo an toàn giao thông.
354.76/T103L
DVV.017385
18. Điều kiện đường và an toàn giao thông / V.F. Babkov; Nguyễn Xuân
Vinh dịch, Dương Học Hải hiệu đính. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1984. - 294 tr
; 19 cm
Trình bày công tác thiết kế đường, cách cải tạo đường nhằm nâng cao hiệu
quả khai thác đường và bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.
625.7/Đ306K
DVV.011092, DVV.011093
19. Hướng dẫn lái xe an toàn / Nguyễn Văn Nhân, Trần Quang Ngọc hiệu
đính. - H. : Giao thông vận tải, 2012. - 63 tr ; 21 cm
Giới thiệu những kỹ năng phòng tránh các nguy hiểm, rủi ro khi lái xe tải
trên đường.
34(V)44/H561D
MVL.013893, 013894, 013895;
DVL.012727;
LC.027390, 027391, 027392, 27393
20. Người lái xe ô tô phải biết : Dùng cho dạy và học lái xe ô tô / Phạm
Gia Nghị. - H. : Giao thông vận tải, 2010. - 310 tr ; 24 cm
Trình bày nội dung kiến thức về Luật Giao thông và An toàn giao thông
cho người lái xe ô tô, những người tham gia giao thông đường bộ.
343.509709/NG558L
DVL.013951
21. Bảo đảm an toàn giao thông nông thôn. - H. : Giao thông vận tải,
2016. - 264 tr ; 19 cm
Hướng dẫn thiết kế, thi công đường giao thông nông thôn đảm bảo an toàn
giao thông. Cách bảo trì, sửa chữa công trình giao thông nông thôn. Phương
pháp quản lý, vận hành, khai thác cầu đường giao thông nông thôn. Một số hành
vi phạm pháp về an toàn giao thông thường xảy ra, các yếu tố ảnh hưởng đến tai
nạn giao thông và công tác tuyên truyền an toàn giao thông ở nông thôn.
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363.1207/B108Đ
MVV.021456, 021457, 021458;
DVV.021710;
LC.031883, 031884, 031885, 031886
22. Tâm lý, kỹ năng lái xe & an toàn giao thông / Nguyễn Phi Thường. H. : Giao thông vận tải, 2015. - 197 tr ; 23 cm
Phân tích các đặc điểm tâm sinh lý, kỹ năng lái xe cũng như các nguyên
nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm đẩy lùi tai
nạn giao thông.
363.125/T120L
DVL.018847
23. Bé & an toàn giao thông : Cùng bé học điều hay / Tranh: Nguyễn
Xuân Ngân, Nguyễn Mạnh Thái; Nội dung: Phạm Thúy Quỳnh. - H. : Phụ nữ,
2015. - 39 tr ; 21 cm
Thông qua các tình huống trong chuyện, giáo dục trẻ những kiến thức cần
thiết khi tham gia giao thông, đồng thời nhắc nhở các bậc cha mẹ cần chấp hành
đúng những quy định pháp luật về giao thông khi tham gia giao thông, để đảm
bảo an toàn giao thông cho bản thân và gia đình.
372.21/B200&
DVL.018996;
TNVL.006031, 006032
24. Tài liệu hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông toàn
quốc năm 2007. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 7 tr ; 19 cm
Giới thiệu quyết định, kế hoạch, tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về
an toàn giao thông toàn quốc năm 2007 và các câu hỏi gợi ý trả lời tìm hiểu về
an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, an toàn giao thông
hàng hải, an toàn giao thông hàng không.
343.597094/T103L
DVV.017369
25. Hướng dẫn giáo viên tích hợp nội dung an toàn giao thông và trò
chơi đóng vai theo chủ đề / Hoàng Thị Nho. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2009. 103 tr ; 21 cm
Trình bày những nội dung cơ bản về giáo dục an toàn giao thông, các trò
chơi, tình huống, trò chơi đóng vai theo chủ đề an toàn giao thông cho trẻ mẫu
giáo.
372.21/H561D
DVL.010480
26. Hỏi - đáp về pháp luật giao thông đường sắt / Trần Sơn. - H. : Chính
trị quốc gia, 2006. - 277 tr ; 19 cm
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Tìm hiểu về giao thông đường sắt ở nước ta và trên thế giới, Luật đường sắt
và các quy định pháp luật về giao thông đường sắt.
343.59709502638/H428Đ
DVV.017409
27. Hỏi và đáp về luật giao thông đường bộ : Dùng cho sát hạch, cấp giấy
phép lái xe cho mô tô hai bánh. - H. : Giao thông vận tải, 2007. - 51 tr ; 19 cm
Giới thiệu 100 câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra nhận thức về Luật giao
thông đường bộ cho các học viên thi lấy giấy phép lái xe mô tô 2 bánh.
343.59709502638/H428V
DVV.017320
28. Phương tiện giao thông : Bách khoa toàn thư cho bé 1-2 tuổi / Như
Tâm dịch . - H. : Kim Đồng, 2012. - 14 tr ; 15 cm
Giới thiệu các bức tranh giúp bé nhận biết các phương tiện giao thông.
372.21/PH561T
DVN.001311; TNVN.002474, 002475, 002476
29. Những điều cần biết về nội dung cơ bản trong luật giao thông đường
bộ, đường sắt và đường thủy. - H. : Nxb. Hà Nội, 2013. - 64 tr ; 19 cm
Tìm hiểu những quy định của pháp luật trong giao thông đường sắt, đường
bộ, đường thủy, những đối tượng, phương tiện không được tham gia giao thông
trên đường cao tốc, sử dụng đúng làn đường, đường giao nhau cùng mức, những
hành vi xâm hại công trình đường bộ nghiêm cấm.
343.59709/NH556Đ
MVV.020476; DVV.021134
30. Rèn kĩ năng văn hóa giao thông : Dùng trong nhà trường / Nguyễn
Khánh Phương, Nguyễn Tú Phương, Nguyễn Thanh Lâm. - H. : Dân trí, 2014. 84 tr ; 19 cm
Cung cấp những điều cần biết về quy tắc trật tự an toàn giao thông đường
bộ và cách rèn luyện văn hóa giao thông dành cho học sinh.
306.4/R203K
DVV.021468; TNVV.003093, 003094, 003095
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