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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Giao thông đường bộ là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống hạ 
tầng giao thông của mỗi quốc gia. Nền kinh tế không thể phát triển 
được với một hệ thống cơ sở hạ tầng nói chung và giao thông đường 
bộ nói riêng thấp kém và còn thiếu thốn đủ thứ. Do đó, một hệ thống 
cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ được phát triển là rất quan trọng 
đối với tiến trình công nghiệp hóa, nó phục vụ tích cực cho phát triển 
các ngành công nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để hợp nhất và mở 
rộng thị trường nội địa, hòa nhập thị trường thế giới. 

Trong những năm qua Bình Định đã phát triển được hệ thống 
mạng lưới giao thông đường bộ khá lớn và rộng khắp, hiện chiếm 
95% toàn bộ hệ thống giao thông của tỉnh. Trong đó đường quốc lộ 
1A dài 118,2 km chạy xuyên suốt chiều dài của tỉnh; ngoài ra, Bình 
Định là đầu mối phía Đông của đường quốc lộ 19 (hành lang Đông –
Tây) và là con đường ngang nối giữa duyên hải với Tây nguyên. 
Bình Định còn có cụm cảng biển Quy Nhơn với lượng hàng hóa 
thông qua cảng xếp thứ 3 trong cả nước ( gần 6 triệu tấn/năm ). Mỗi 
năm lượng hàng hóa và hành khách vận chuyển bằng đường bộ đều 
tăng và tỷ trọng của vận tải đường bộ luôn là 98-99%. Với hệ thống 
giao thông đường bộ khá thuận tiện như vậy đã giúp cho Bình Định 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh trong khu vực. Từ năm 1996 – 2000, 
tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 9 đến 10%/năm, giai đoạn 2001 
– 2010 cũng liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình 10%/năm.  

Sự phát triển của hệ thống giao thông đường bộ trong những 
năm qua ở tỉnh gắn với nỗ lực thực hiện quản lý nhà nước về giao 
thông đường bộ. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về giao thông 
đường bộ ở địa phương vẫn còn những bất cập nhất định như: công 
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tác xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển giao thông đường bộ 
chưa nghiêm và thiếu khoa học; tình trạng vi phạm Luật giao thông 
và tai nạn giao thông đường bộ còn khá lớn; việc quản lý phương 
tiện và hoạt động giao thông chưa thực sự có hiệu lực cao; việc tổ 
chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
còn chậm... Nếu công tác quản lý nhà nước về giao thông đường bộ 
được hoàn thiện và nâng cao sẽ cho phép hệ thống hạ tầng giao 
thông này phát huy tác dụng tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội của 
tỉnh phát triển. Do đó tôi lựa chọn đề tài “HOÀN THIỆN CÔNG 
TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
TỈNH BÌNH ĐỊNH” làm đề tài luận văn cao học của mình.     
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Khái quát được lý luận quản lý nhà nước về giao thông đường 
bộ làm khung lý luận cho đề tài; 

- Đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về giao thông 
đường bộ của tỉnh Bình Định thời gian qua; 

- Đưa ra được các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà 
nước về giao thông đường bộ tỉnh Bình Định. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Quản lý nhà nước về giao thông đường 
bộ 

Phạm vi nghiên cứu: tỉnh Bình Định 
Phạm vi thời gian: từ năm 2001 tới năm 2011 

4. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp thu thập số liệu  
+ Số liệu tình hình về hệ thống giao thông đường bộ tỉnh Bình 

Định hàng năm; 
 + Số liệu thông tin về quản lý nhà nước về giao thông đường bộ 
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tỉnh Bình Định hàng năm. 
- Phương pháp phân tích số liệu 
Phân tích thống kê gồm nhiều phương pháp khác nhau như phân 

tổ thống kê, đồ thị thống kê, phân tích dãy số biến động theo thời 
gian và phân tích tương quan. 
5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 chương: 
Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về giao thông 

đường bộ 
Chương 2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về giao thông 

đường bộ tỉnh Bình Định 
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về 

giao thông đường bộ tỉnh Bình Định. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ  

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
1.1. TỔNG QUAN VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

1.1.1. Giao thông đường bộ  
Giao thông đường bộ là một hệ thống bao gồm các phương tiện 

và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải, kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ và các quy tắc nhất định; bộ máy quản lý nhà nước 
về giao thông đường bộ. Các bộ phận này hoạt động trong mối quan 
hệ mật thiết với nhau và với các bộ phận khác của nền kinh tế.  

Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm công trình đường bộ, 
bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên 
đường bộ phục vụ giao thông và hành lang an toàn đường bộ. 
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1.1.2. Đặc điểm của giao thông đường bộ 
Phân bổ rộng khắp trên tất cả các vùng miền của quốc gia hay 

lãnh thổ do vai trò và chức năng của giao thông đường bộ nhằm kết 
nối các vùng, miền khác nhau;  

Trình độ phát triển của giao thông đường bộ phụ thuộc vào trình 
độ phát triển của nền kinh tế. Nhu cầu phát triển kinh tế kích thích sự 
phát triển và tạo ra cơ sở vật chất cho sự phát triển của giao thông 
đường bộ; 

Giao thông đường bộ mang tính lịch sử do quá trình hình thành 
và phát triển gắn với lịch sử phát triển của nền kinh tế; 

Giao thông đường bộ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên như địa 
lý, khí hậu... 

1.1.3. Vai trò của giao thông đường bộ trong phát triển 
Trong hệ thống kinh tế, giao thông đường bộ luôn thể hiện vai 

trò quan trọng, luôn đi trước “mở đường” cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội ở địa phương. Các tuyến giao thông đường bộ liên tục được 
cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới trên khắp vùng miền của tỉnh đã 
tạo ra những “mạch máu” giao thông quan trọng cho nền kinh tế. 
Mạng lưới đường giao thông nông thôn, đường nối vùng sâu vùng xa 
cũng cơ bản được hình thành góp phần tích cực cho công cuộc xoá 
đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống nhân dân.  
1.2. NỘI DUNG VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

1.2.1. Các nội dung quản lý nhà nước về giao thông đường bộ 
a. Xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển giao thông đường bộ  
Quy hoạch giao thông đường bộ là quy hoạch lĩnh vực chuyên 

ngành, gồm kết cấu hạ tầng, quy hoạch phương tiện giao thông và 
vận tải đường bộ. Quy hoạch giao thông đường bộ được lập trên cơ 
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sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng bộ với quy hoạch 
ngành, lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ với quy hoạch các chuyên ngành 
giao thông vận tải khác. Quy hoạch giao thông đường bộ được lập cho 
ít nhất 10 năm và định hướng phát triển cho ít nhất 10 năm tiếp theo; 
được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 
từng giai đoạn của địa phương. Việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo 
đảm tính kế thừa của các quy hoạch đã được phê duyệt. 

Quy hoạch giao thông đường bộ bao gồm mục tiêu, quan điểm, 
tính chất và quy mô phát triển; nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn, 
nguồn vốn, nguồn nhân lực; xác định danh mục các dự án, dự án ưu 
tiên; đánh giá tác động của quy hoạch; xác định cơ chế, chính sách 
và giải pháp thực hiện quy hoạch. 

Căn cứ quy hoạch chung của cả nước, UBND cấp tỉnh tổ chức 
lập, trình HĐND cùng cấp quyết định quy hoạch giao thông đường 
bộ do địa phương quản lý. Nguồn vốn cho quy hoạch giao thông 
đường bộ từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn khác. 

b. Chỉ đạo thực hiện về an toàn giao thông đường bộ 
Ban An toàn giao thông nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh có 

kế hoạch và biện pháp chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các 
cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn; chủ trì việc khắc 
phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, xác định 
nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn. Thực hiện chế 
độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao 
thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn. 

c. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và tuyên 
truyền giáo dục về giao thông đường bộ 

Để bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông 
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đường bộ đòi hỏi các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân phải 
chấp hành đúng các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông 
đường bộ. Các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ có 
thẩm quyền xem xét việc các quy định của pháp luật có được thực 
hiện theo đúng trình tự, đúng nội dung, đúng thời điểm và các điều 
kiện cụ thể khác hay không. Ở mỗi cấp, bộ máy quản lý nhà nước 
đều có chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của 
pháp luật nhằm phát hiện các sai phạm để ngăn chặn kịp thời tránh 
hậu quả xấu gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân; kịp 
thời xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật nghiêm 
túc, đảm bảo sự bình đẳng giữa những đối tượng sử dụng giao thông 
đường bộ và các cơ quan quản lý Nhà nước.  

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ. 
d. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ 
Để tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, Luật giao thông đường bộ phân đường bộ theo sáu loại 
gồm: quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và 
đường chuyên dùng. 

Công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo phải bảo 
đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện an toàn giao thông cho phương 
tiện, người tham gia giao thông, trong đó có người đi bộ và người 
khuyết tật. Công trình đường bộ phải được thẩm định về an toàn giao 
thông từ khi lập dự án, thiết kế, thi công, trước và trong quá trình 
khai thác. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm bổ 
sung kết quả thẩm định an toàn giao thông vào dự án. Khu đô thị, 
khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại - dịch vụ 
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và công trình khác phải có hệ thống đường gom được xây dựng 
ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định. 

đ. Quản lý các phương tiện và hoạt động giao thông đường bộ  
Nội dung này bao gồm nhiều vấn đề  như sau:  
- Đăng ký, cấp, thu hồi biển số phương tiện giao thông đường 

bộ; cấp, thu hồi giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường của phương tiện giao thông đường bộ. 

- Quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái 
xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. 

- Quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổ chức cứu 
nạn giao thông đường bộ. 

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm 
pháp luật về giao thông đường bộ.  

1.2.2. Các công cụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ 
a. Công cụ hành chính 
b. Công cụ kinh tế 
c. Công cụ giáo dục      

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

1.3.1. Nhân tố về điều kiện tự nhiên  
1.3.2. Nhân tố về kinh tế - xã hội 
1.3.3. Trình độ phát triển của hệ thống giao thông đường bộ 

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 

1.4.1. Kinh nghiệm về quy hoạch và quản lý quy hoạch  
1.4.2. Kinh nghiệm hạn chế ùn tắc giao thông 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ TÌNH HÌNH 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên của tỉnh Bình Định 
Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, nằm trong vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam 
giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và phía Đông giáp 
biển Đông; cách Hà Nội 1.065 km về phía Nam, cách thành phố Hồ 
Chí Minh 649 km về phía Bắc. Bình Định có vị trí địa lý quan trọng 
đối với các tỉnh Tây Nguyên, Hạ Lào, Đông Bắc Cam-pu-chia và 
Thái Lan. Tỉnh cũng có nhiều lọai tài nguyên thiên nhiên khác nhau.  

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định 
Mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế thế giới 

nhưng kinh tế thời kỳ 2006 - 2011 của tỉnh liên tục tăng, năm sau cao 
hơn năm trước. Tổng sản phẩm địa phương (GDP) tăng bình quân 
10,7%/năm. Trong đó các ngành thuộc khu vực công nghiệp - xây dựng 
15,2%, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 7,1% và dịch vụ tăng 11,2%. Giá 
trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,7%/năm. GDP bình 
quân/người tăng từ 219,7 USD năm 2000 lên 401 USD năm 2005 và 
901 USD vào năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích 
cực, năm 2000 có cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp - công nghiệp, xây 
dựng - dịch vụ là 42,2% - 22,8% - 35%, đến năm 2005 có tỷ trọng tương 
ứng là 38,4% - 26,7% - 34,9% và năm 2010 là 35% - 27,4% - 37,6%.  
2.2. TÌNH HÌNH HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.2.1. Tình hình hạ tầng đường bộ và các phương tiện  bảo 
đảm an toàn giao thông đường bộ 
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Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương 
cùng với sự cố gắng của tỉnh, hệ thống giao thông vận tải đường bộ ở 
Bình Định đã từng bước phát triển đáng kể, đóng vai trò rất quan 
trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình đường 
bộ vừa được xây dựng, nâng cấp, đưa vào khai thác và phát huy có 
hiệu quả, trong đó có các dự án lớn như nâng cấp quốc lộ1A, quốc lộ 
1D, đường Quy Nhơn-Nhơn Hội, đường ven biển Nhơn Hội-Tam 
Quan, đường phía Tây tỉnh….  

Đối với giao thông nông thôn, từ năm 2000 đến hết năm 2003, 
tỉnh đã hỗ trợ 120 tấn xi măng/km để xây dựng đường khu vực đồng 
bằng và trung du, hỗ trợ 150 tấn xi măng/km để xây dựng đường khu 
vực miền núi, cộng với các nguồn vốn khác như vốn hỗ trợ của ngân 
sách huyện, vốn đầu tư của ngân sách xã, vốn huy động của các tổ 
chức, cá nhân và các nguồn vốn chương trình mục tiêu… phần lớn 
đường giao thông nông thôn trong tỉnh đã được bê tông xi măng hóa.  

2.2.2. Tình hình phát triển phương tiện vận tải giao thông 
đường bộ 

Từ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, phương tiện giao 
thông đường bộ liên tục tăng nhanh trong những năm qua. Tính từ 
2001 đến năm 2011, xe ô tô các loại tăng từ hơn 10 ngàn xe lên hơn 
25 ngàn xe tức khoảng 2,27 lần với tốc độ trung bình là 9,2% năm, 
xe mô tô tăng từ hơn 170 ngàn lên gần 550 ngàn tức 3,20 lần và tăng 
trung bình hơn 13% năm. Như vậy tốc độ tăng phương tiện giao 
thông tương đương với tốc độ phát triển kinh tế, tuy nhiên lại cao 
hơn tốc độ mở rộng hạ tầng giao thông. Đây chính là một trong 
những nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải hệ thống hạ tầng giao 
thông, dẫn tới tăng tình trạng mất an toàn giao thông đường bộ trong 
các năm qua, đặt ra vấn đề không nhỏ cần giải quyết cho công tác 
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quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ.      
2.2.3. Tình hình khối lượng hàng hóa và hành khách vận 

chuyển bằng đường bộ 
a. Về vận tải hàng hóa 
Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ trên địa 

bàn tỉnh tăng dần theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa của doanh 
nghiệp và người dân. Năm 2005 khối lượng hàng hóa vận chuyển là 
5.813 ngàn tấn thì vận chuyển bằng đường bộ hơn 5.500 ngàn tấn 
chiếm 95,3%. Đến năm 2011 khối lượng hàng hóa vận chuyển là 
10.200 ngàn tấn thì vận chuyển bằng đường bộ hơn 10.150 ngàn tấn 
chiếm 98,9%. Trong thời gian này tỷ trọng hàng hóa vận chuyển 
bằng đường bộ tăng dần và có thể nói vận tải đường bộ có vai trò 
chính trong vận chuyển hàng hóa.   

Khối lượng hàng hóa luân chuyển bằng đường bộ cũng tăng 
nhanh từ gần 900.000 ngàn tấn.km năm 2005 tăng lên gần 1.700.000 
ngàn tấn.km năm 2011, chiếm tỷ trọng hơn 94,8% năm 2011.  

Tốc độ tăng trưởng trung bình của lượng hàng hóa vận chuyển 
tăng khoảng 9,9%, lượng hàng hóa luân chuyển là 6,4%; trong đó tốc 
độ tăng trưởng trung bình lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường 
bộ là 10,6% và lượng hàng hóa luân chuyển bằng đường bộ là 
12,6%. Như vậy tốc độ tăng trưởng này cao hơn tăng trưởng kinh tế.  
Bảng 2.4. Tình hình khối lượng hàng hóa vận chuyển bằngđường bộ 

CHỈ TIÊU ĐVT 2005 2008 2009 2010 2011 
Tổng số hàng 

hóa vận chuyển 
1.000 

T 5813 7430 8109 9056 10261 

% bằng đường bộ % 95.3 96.4 97.8 98.4 98.9 
Tổng số hàng 

hóa luân chuyển 
1.000 
T.Km 1207316 1517942 1516194 1585624 1760313 

% bằng đường bộ % 67.7 77.8 86.4 92.3 94.8 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định năm 2011 
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b. Về vận tải hành khách 
Quy mô vận tải hành khách bằng đường bộ liên tục tăng lên để 

đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Lượng hành khách đi bằng 
đường bộ năm 2005 là 18.300 ngàn hành khách đã tăng lên 24.500 
ngàn hành khách năm 2011. Tỷ lệ hành khách lựa chọn đi bằng 
đường bộ tăng từ 97,55% năm 2005 đã tăng lên 99,8% năm 2011. 

2.2.4. Tình hình tai nạn và vi phạm giao thông đường bộ 
a. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ 
Số vụ tai nạn giao thông nhìn chung có giảm từ 790 vụ năm 

2001  còn 266 vụ năm 2011 nhưng thay đổi từng năm cũng rất khác 
nhau.   

Bảng 2.6. Tình hình tai nạn giao thông giai đoạn 2001- 2011 

Năm Số vụ 
So sánh với 

năm trước(%) 
Số người 

chết 

So sánh 
với năm 

trước(%) 

Số người  
bị thương 

So sánh với 
năm trước 

(%) 
2001 790 +44,9% 190 +33,8% 1.196 +54,5% 
2002 660 -16,5% 265 +39,5% 881 -26,3% 
2003 526 -20,3% 226 -20,3% 652 -20% 
2004 370 -28,7% 291 - 0,45% 397 - 46,01% 
2005 285 -22,9% 298 +2,4% 235 -40,8% 
2006 323 + 10,9% 352 +16,6% 238 +17,2% 
2007 321 - 0,6% 345 - 1,9% 177 - 25,6% 
2008 247 - 23,05% 270 - 21,7% 142 - 19,3% 
2009 244 - 1,2% 275 + 1,8% 114 - 19,7% 
2010 287 + 17,6% 315 + 14,5% 155 +35,9% 
2011 266 -7,9% 282 - 11,7% 131 -16,6% 

                      Nguồn: Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định  

b. Tình hình vi phạm trật tự giao thông đường bộ 
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Bảng 2.7. Số vụ vi phạm quy định về điều khiển phương tiện 
tham gia giao thông đường bộ 

Lỗi vi phạm (số lần) 

Năm Vi phạm 
tốc độ 

Chở quá 
số người 
quy định 

Không 
đội mũ 

bảo hiểm 

Không 
đúng làn 
đường, 
phần 
đường 

Không 
GPLX 

Phương 
tiện 

không 
đảm bảo 
ATKT 

Không 
chấp 

hành tín 
hiệu đèn 

GT 

Các lỗi 
khác 

2001 19.520 1.752 1.825 1.420 1.962 3.015 1.423 14.250 
2002 22.113 1.796 1.925 1.089 2.015 2.865 1.875 13.259 
2003 24.571 1.856 1.751 1.369 1.756 3.415 1.860 15.264 
2004 25.418 1.894 1.524 1.287 1.824 3.246 1.957 14.258 
2005 26.251 2.014 1.846 1.546 2.046 3.581 2.016 15.297 
2006 26.510 2.371 1.941 1.824 2.184 3.741 2.413 16.582 
2007 27.842 2.226 1.528 1.015 1.860 2.369 2.035 16.875 
2008 27.416 2.419 1.643 1.079 1.529 3.986 1.976 16.938 
2009 29.365 1.952 1.781 1.625 1.743 3.857 1.482 16.013 
2010 30.441 2.516 1.854 1.842 1.506 3.016 1.564 15.824 
2011 30.668 2.184 1.921 1.462 1.681 2.985 1.784 19.716 

     Nguồn: Phòng CSGT đường bộ -đường sắt CA tỉnh Bình Định 
Bảng 2.8. Kết quả kiểm tra, xử lý của Thanh tra đường bộ 

Năm 2005 2008 2009 2010 2011 

Trường hợp vi phạm 255 271 352 156 284 

             Nguồn: Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định 
2.2.5. Đánh gía chung về tình hình hệ thống giao thông đường bộ  

a. Kết quả đạt được  
Mạng lưới đường bộ được tỉnh đặc biệt chú trọng, đã xây dựng 

một hệ thống giao thông thông suốt từ trung ương đến tỉnh, huyện, 
xã và liên xã. Mật độ trung bình về đường bộ tỉnh Bình Định đạt 
0,84km/km2 là một trong những tỉnh có mật độ đường bộ cao. Vận 
tải đường bộ là chủ yếu trong hoạt động vận tải.  

b. Tồn tại và nguyên nhân 
- Tồn tại: 
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+ Chất lượng đường bộ còn kém, các tuyến đường nội tỉnh nhất 
là đường liên huyện, xã còn đường đất và cấp phối đồi; mạng lưới 
đường bộ trên địa bàn tỉnh còn nhiều cầu tạm, yếu và hẹp; trên cùng 
một tuyến đường khả năng chịu tải của nhiều cầu, cống khác nhau 
làm phá vỡ tính liên hoàn của nó. 

+ Hoạt động vận tải chưa liên hoàn, một số luồng tuyến vận tải 
hành khách của tỉnh còn hạn chế, hành khách phải đi nhiều chặng. 

- Nguyên nhân: 
+ Định hướng phát triển quy hoạch thiếu cụ thể, giải pháp, chính 

sách chưa đồng bộ, thiếu khả thi về mặt tài chính để thực hiện chính 
sách, nhất là nguồn kinh phí cho bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
kêu gọi đầu tư chưa mạnh mẽ. 

+ Quy mô đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp cũng như cấp hạng kỹ 
thuật từng tuyến đường của hệ thống giao thông đường bộ so với quy 
hoạch chưa được thực hiện đồng bộ, hiệu quả chưa cao. 

+ Một số cấp chính quyền cũng như trình độ năng lực của một số 
bộ phận cán bộ trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ. 

+ Quỹ đất dành cho giao thông còn bất cập, việc giải phóng mặt 
bằng có nhiều khó khăn ảnh hưởng một phần trong quy hoạch. 
2.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

2.3.1. Xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển giao thông 
đường bộ  

a. Xây dựng quy hoạch phát triển giao thông đường bộ 
UBND tỉnh đã tiến hành xây dựng, phê duyệt các quy hoạch phát 

triển giao thông đường bộ phù hợp với từng thời kỳ, cụ thể như Quy 
hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020, 
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Quy hoạch đấu nối vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh 
Bình Định đến năm 2015, Quy hoạch hệ thống bến xe ô tô khách tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020, Quy 
hoạch mạng lưới xe buýt tỉnh Bình Định giai đoạn 2007-2010 và 
định hướng đến năm 2020. 

b. Quản lý quy hoạch phát triển giao thông đường bộ 
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên 

quan, UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: 
Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 

quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội 
dung theo quy hoạch; theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án đầu 
tư. Tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành 
liên quan triển khai thực hiện các dự án, công trình do trung ương 
quản lý theo quy hoạch được phê duyệt; theo dõi, đề xuất kịp thời 
việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo 
tính thực tiễn và hiệu quả.  

UBND các huyện, thành phố: tổ chức phổ biến nội dung quy 
hoạch đến các cơ quan có liên quan trên địa bàn, đến các thành phần 
kinh tế tham gia  đầu tư phát triển giao thông và rộng rãi cho nhân 
dân. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với 
việc triển khai xây dựng các dự án giao thông vận tải đường bộ theo 
thẩm quyền. 

Quy hoạch được bảo đảm bằng các chính sách như: (1) Chính 
sách khuyến khích đầu tư phát triển; (2) Huy động vốn đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng.  

2.3.2. Chỉ đạo thực hiện về an toàn giao thông đường bộ 
a. Bộ máy chỉ đạo thực hiện về an toàn giao thông 
Bộ máy chỉ đạo thực hiện về an toàn giao thông được củng cố, 
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kiện toàn từ Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch 
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đến địa phương do Chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch 
UBND các cấp huyện, xã làm Trưởng ban.     

b. Tình hình thực hiện chỉ đạo về an toàn giao thông đường bộ 
Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải 
pháp trọng tâm bảo đảm an toàn giao thông đường bộ từ tỉnh đến cơ 
sở; có trách nhiệm tổ chức phối hợp, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, 
hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và 
chính quyền địa phương các cấp thực hiện nghiêm túc các giải pháp 
bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.  

2.3.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và 
tuyên truyền giáo dục về giao thông đường bộ 

a. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 
Ban An tòan giao thông tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Luật Giao thông đường bộ 
trong phạm vi của tỉnh. Việc tổ chức thực hiện các văn bản này đang 
gặp phải những khó khăn và hạn chế nhất định. Thứ nhất, có quá 
nhiều văn bản về quản lý giao thông đường bộ kể cả của trung ương 
và địa phương ban hành trong cùng một khoảng thời gian nhưng 
mang nặng tính hành chính và không khuyến khích sự chủ động của 
cấp dưới. Thứ hai, các nội dung này khi được triển khai và thực hiện 
phải thông qua nhiều cơ quan ở tỉnh như Sở Giao thông vận tải, 
Công an tỉnh… và ở cấp huyện như phòng giao thông huyện, công 
an, UBND các xã với địa bàn rộng và đa dạng gồm miền núi, đồng 
bằng.   
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b. Tuyên truyền giáo dục về giao thông đường bộ 
Hàng năm, UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị về tăng 

cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, trong đó tuyên truyền, 
giáo dục về giao thông đường bộ nhằm hình thành nếp sống văn 
minh, ý thức chấp hành pháp luật trong giao thông đường bộ. Đây là 
nhiệm vụ quan trọng vừa cấp bách, vừa mang tính cơ bản, lâu dài.  

2.3.4. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ 

Giao thông vận tải đường bộ có tính xã hội hoá cao, liên quan 
đến nhiều ngành và mọi người dân. Yêu cầu phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ, bên cạnh xây dựng mới các công trình, 
còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải quản lý,  bảo trì, bảo vệ 
các tuyến đường, các công trình đã xây dựng.  

2.3.5. Quản lý các phương tiện và hoạt động giao thông đường bộ  
a. Cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông đường bộ 

Bảng 2.9. Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông đường 
bộ tại Bình Định 

Năm Ô tô (xe) Tăng (%) Mô tô (xe) Tăng (%) 
2001 10.476 3,8% 170.578 25,94% 
2002 10.882 3,87% 217.323 27,4% 
2003 11.702 7,53% 245.552 12,98% 
2004 12.169 3,99% 279.288 13,74% 
2005 13.512 11% 316.436 13,3% 
2006 14.402 6,59% 353.493 11,71% 
2007 16.486 14,47% 408.354 15,51% 
2008 18.933 14,84% 457.396 12,0% 
2009 21.600 14,08% 498.920 9,08% 
2010 23.781 10,1% 546.567 9,55% 
2011 25.259 6,25% 596.281 9,1% 

Nguồn: Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CA tỉnh Bình Định 
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b. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường bộ 

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện 
cơ giới triển khai kiểm định phương tiện đúng quy trình, quy phạm 
đồng thời cải cách thủ tục hành chính và minh bạch hóa các bước của 
hệ thống để tăng năng lực thiết bị kiểm định và chống tiêu cực theo 
hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. 

c. Quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép 
lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông 
đường bộ 

Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản 
quy phạm pháp luật về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép 
lái xe và tổ chức triển khai thực hiện ở cả 2 lĩnh vực:  

- Quản lý nhà nước chặt chẽ;  
- Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo nghề lái xe, 

coi đây là một yếu tố quan trọng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao 
thông; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư mới, nâng cấp các 
cơ sở đào tạo nghề lái xe.  

 
CHƯƠNG 3  

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH 

BÌNH ĐỊNH 
3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.1.1. Quan điểm, định hướng phát triển giao thông đường bộ 
tỉnh Bình Định 

Phát triển giao thông vận tải phải gắn với quy hoạch phát triển 
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kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2010, định hướng đến năm 
2020 và quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung đến năm 2020. 

3.1.2. Mục tiêu phát triển giao thông đường bộ tỉnh Bình Định 
a. Về vận tải đường bộ 
- Đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng của xã hội với chất lượng 

ngày càng cao, giá thành hợp lý; kiềm chế tai nạn giao thông và giảm 
thiểu tác động môi trường trong quá trình khai thác vận tải. 

- Tốc độ tăng bình quân của lượng hàng hoá vận chuyển đạt 9-
10%/ năm, của lượng hành khách vận chuyển là 6-7%/năm. 

b. Về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
Hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, khép kín, được bố trí 

một cách hợp lý và tương đối hiện đại đáp ứng nhu cầu vận chuyển 
hàng hoá, hành khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo an ninh, quốc phòng hiện tại và trong tương lai. 
3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.2.1. Hoàn thiện quy hoạch và quản lý tốt thực hiện quy hoạch 
về giao thông đường bộ 

Để quy hoạch giao thông đường bộ thực sự trở thành công cụ 
quản lý nhà nước thì cần thiết phải thực hiện những công việc sau: 
(1) Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống giao thông đường bộ một 
cách khoa học và tiện lợi nhằm khắc phục sự phân tán và thiếu tính 
hệ thống. (2)  Hạn chế điều chỉnh quy hoạch nhằm tăng tính ổn định 
của quy hoạch; tạo thuận lợi cho công tác quản lý thực hiện quy 
hoạch của các cơ quan Nhà nước. (3) Nâng cao tính kỷ luật và 
nghiêm túc của quy hoạch, không cho phép vi phạm quy hoạch sau 
khi đã phê chuẩn cho dù đó là cấp nào; xử lý nghiêm khắc các tổ 
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chức và cá nhân vi phạm quy hoạch hay có những hoạt động gây phá 
vỡ quy hoạch. (4) Công khai và minh bạch hóa quy hoạch giao thông 
đường bộ trên Web của tỉnh cũng như tại những cơ quan quản lý để 
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hay các nhà đầu tư 
cần tra cứu hay nghiên cứu có thể tiếp cận tốt nhất. 

3.2.2. Hoàn thiện việc chỉ đạo thực hiện về an toàn giao thông 
đường bộ 

Phải hoàn thiện bộ máy chỉ đạo về an toàn giao thông tỉnh Bình 
Định, cần xác định rõ Ban An toàn giao thông tỉnh là cơ quan chuyên 
trách để tham mưu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo công tác bảo đảm 
an toàn giao thông của tỉnh nhằm khắc phục cơ cấu như hiện nay là 
có quá nhiều cơ quan tham gia nên việc ban hành cũng như thực hiện 
các quyết định này rất khó khăn và độ trễ lớn.  

 Những năm tới cần tăng cường thực hiện các giải pháp trọng 
tâm bảo đảm an toàn giao thông gồm các nội dung sau: 

• Tăng cường phòng, chống và kiểm soát người điều khiển 
phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia.  

• Duy trì và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đội mũ bảo hiểm; ngăn 
chặn học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều 
khiển mô tô, xe gắn máy.  

• Đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường 
học; phối hợp với phụ huynh để giáo dục học sinh tự giác chấp hành 
quy tắc giao thông. 

• Tăng cường công tác cấp cứu tai nạn giao thông. 
• Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông. 
• Tăng cường quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô.  
• Tăng cường công tác tổ chức giao thông, nâng cao điều kiện an 

toàn của kết cấu hạ tầng giao thông. 
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• Tăng cường thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. 
• Tăng cường quản lý về đào tạo, sát hạch lái xe.  

3.2.3. Tổ chức tốt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 
và tuyên truyền giáo dục về giao thông đường bộ 

a. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giao 
thông đường bộ  

Từ thực tế là: (1) Lĩnh vực này có quá nhiều văn bản, mang nặng 
tính hành chính, không khuyến khích sự chủ động của cấp dưới  (2) 
Triển khai văn bản có độ trễ và khó khăn. Do đó cần: 

- Công khai các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông 
đường bộ sẽ giúp cho cơ quan quản lý trong việc thực thi. Khi người 
dân, doanh nghiệp và tổ chức nắm được chính họ là những người vừa 
thực hiện vừa giám sát việc thực thi tốt nhất.  

- Hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh 
nhằm triển khai thực hiện các văn bản một cách có hiệu quả nhất.  

- Nghiên cứu ban hành sớm các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
GTĐB như: quy định tốc độ cho xe cơ giới tham gia giao thông trên 
địa bàn theo thẩm quyền; quy định về tổ chức, hoạt động và thẩm 
quyền của Thanh tra các cấp đáp ứng yêu cầu thực tế. 

b. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về giao thông đường bộ  

Ban An toàn giao thông tỉnh phải là đầu mối tuyên truyền về an 
toàn giao thông đường bộ, ký kết kế họach liên ngành với các sở, 
ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh thực hiện cuộc vận động 
“Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” thường 
xuyên, liên tục trên diện rộng.    
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Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cấp huyện, xã mở 
nhiều chuyên mục, tăng thời lượng phản ánh tình hình và các giải 
pháp quản lý giao thông đường bộ.  

Sở Giáo dục và đào tạo thực hiện việc giáo dục pháp luật về an 
tòan giao thông đường bộ trong trường học từ bậc mầm non đến đại 
học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; tổ chức giảng dạy 
lồng ghép vào các môn học xã hội phù hợp, kết hợp tuyên truyền 
ngoại khóa để tăng hiệu quả giáo dục. Đề cao tầm quan trọng của 
giáo viên trong việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật về an tòan giao 
thông đường bộ. 

3.2.4. Tổ chức tốt quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ 

Trên cơ sở quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, 
địa phương được phân cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:  

a. Sở Giao thông vận tải 
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng, quản lý hệ thống 

kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh; trực tiếp quản lý các tuyến 
đường tỉnh và các đoạn tuyến quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ủy 
quyền.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tham 
mưu UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn 
bản hướng dẫn thực hiện quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện tốt việc quản 
lý, cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè; tăng cường thanh tra, kiểm 
tra, xử lý kiên quyết và nghiêm túc các trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác duy 
tu, bảo dưỡng đường bộ, nhất là tại những đoạn đường thường xảy ra 
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tai nạn giao thông; có phương án đảm bảo giao thông an toàn và 
thông suốt trong mùa mưa lũ. 

- Phối hợp với UBND cấp huyện thống nhất danh mục công trình 
giao thông nông thôn - miền núi cần xây dựng hoặc sửa chữa để trình 
UBND tỉnh duyệt và đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm; đề nghị 
Trung ương hỗ trợ ở những điểm cần thiết. 

b. Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ đã được phân cấp và thực hiện tốt các 
nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

- Khẩn trương lập, điều chỉnh, bổ sung và công bố công khai 
“Quy chế quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ” trên địa bàn theo thẩm quyền;  

- Giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện; chỉ đạo xử phạt, cưỡng 
chế các trường hợp vi phạm Quy chế theo quy định của pháp luật. 

c. Các cơ quan được phân cấp 
Có trách nhiệm phối hợp thực hiện quy định quản lý, bảo trì, bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
3.2.5. Quản lý tốt các phương tiện và hoạt động giao thông 

đường bộ 
Có thể nói rằng công tác quản lý cấp, thu hồi đăng ký, biển số 

phương tiện giao thông đường bộ trong những năm qua khá khó 
khăn và phức tạp. Bộ máy quản lý, nhất là bộ phận trực tiếp triển 
khai bị áp lực về thời gian rút ngắn trong khi nhu cầu đăng ký ngày 
càng tăng và nhất là các quy trình đăng ký thường xuyên được thay 
đổi. Do đó cần cải cách thủ tục hành chính để tăng hiệu quả công tác 
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và quản lý tốt phương tiện và hoạt động giao thông đường bộ. Một số 
biện pháp cụ thể: 

+ Khi đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe chỉ cần 
viết Giấy khai đăng ký xe, không cần phải có đơn, công văn đề nghị 
đổi, cấp lại đăng ký, biển số như hiện nay.  

+ Khi đăng ký tạm thời, chủ xe được đăng ký tại cơ quan nơi gần 
nhất; cơ quan cấp giấy đăng ký và biển số xe tạm thời trong ngày. 

+ Giao chủ xe tự quản lý chứng từ chuyển nhượng và chứng từ lệ 
phí trước bạ xe (Thông tư 36 quy định lưu lại trong hồ sơ đăng ký, 
không trả lại cho chủ xe). 

+ Trường hợp đổi, cấp lại biển số xe thời gian hoàn thành thủ tục 
không quá 7 ngày làm việc.  

 
KẾT LUẬN 

Lý luận về quản lý nhà nước về giao thông đường bộ đã khẳng 
định cần phải thực hiện một loạt các nội dung cơ bản như:  

(i) Xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển giao thông đường 
bộ;  

(ii) Chỉ đạo thực hiện về an toàn giao thông đường bộ;   
(iii) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và tuyên 

truyền giáo dục về giao thông đường bộ;  
(4i) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ;  
(5i) Quản lý các phương tiện và hoạt động giao thông đường bộ.  
Các biện pháp quản lý nhà nước phải được thực hiện đồng bộ.  
Thực tế phát triển kinh tế - xã hội nhanh của tỉnh Bình Định đã 

tăng nhanh nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa 
đường bộ. Đối tượng của quản lý nhà nước về giao thông đường bộ 



24 

đã thay đổi cả về lượng và mức độ phức tạp dẫn tới nhiều vấn đề 
khiếm khuyết trong tất cả các nội dung của quản lý nhà nước về giao 
thông đường bộ. Nguyên nhân của những khiếm khuyết này bao gồm 
cả khách quan – đối tượng phức tạp và thay đổi nhanh hơn sự chuyển 
đổi trình độ quản lý và chủ quan – những hạn chế trong cơ chế phối 
hợp tổ chức quản lý.  

Để bảo đảm nâng cao chất lượng và hoàn thiện công tác quản lý 
nhà nước về giao thông đường bộ tỉnh Bình Định cần đầu tư nguồn 
lực nhiều hơn nữa triển khai mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp cụ 
thể sau đây: 

(a) Hoàn thiện việc xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển 
giao thông đường bộ; 

(b) Hoàn thiện công tác chỉ đạo thực hiện về an toàn giao thông 
đường bộ; 

(c) Tổ chức thực hiện tốt hơn các văn bản quy phạm pháp luật và 
tuyên truyền giáo dục về giao thông đường bộ; 

(d) Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ; 

(e) Cải thiện công tác quản lý các phương tiện và hoạt động giao 
thông đường bộ. 
  


