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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 647/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

V/v tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu
hạ tầng giao thông trên QL1A và các
tuyến quốc lộ trọng điểm

Kính gửi:
- Các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Giao thông vận tải;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11015/BGTVT-KCHT
ngày 02 tháng 11 năm 2020; số 462/BGTVT-KCHT ngày 19 tháng 01 năm 2021)
và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công an (văn bản số 4238/BCA-C08 ngày 08
tháng 12 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8026/BKHĐT-KCHTĐT
ngày 04 tháng 12 năm 2020), Tài chính (văn bản số 15486/BTC-HCSN
ngày 16 tháng 12 năm 2020), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (văn bản
số 449/CV-UBATGTQG ngày 03 tháng 12 năm 2020) về giải pháp tổng thể tăng
cường, cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ
trọng điểm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:
1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan:
Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
tại các văn bản nêu trên; tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng tình trạng
mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm, từ đó
đề ra các giải pháp phù hợp, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa
cho phù hợp.
2. Giao Bộ Tài chính chủ trì cân đối bổ sung nguồn vốn sự nghiệp kinh tế
đường bộ hàng năm cho Bộ Giao thông vận tải để thực hiện công tác tăng
cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 1A và các quốc
lộ trọng điểm từ nguồn vượt thu phí bảo trì đường bộ hàng năm và các nguồn
vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư công để cải tạo
các quốc lộ trọng điểm thực sự cần thiết (trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông
vận tải), trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của
pháp luật.
4. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân các địa
phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chấp hành tốt các quy

định của pháp luật về giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Đồng thời,
thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa
bàn thuộc phạm vi quản lý.
5. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần
tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với người tham gia giao thông trên toàn
quốc, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: TH, KTTH, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc.
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