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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm về các giải pháp
kiềm chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa
Ngày 27/01/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm họp, nghe
báo cáo và chỉ đạo về các giải pháp kiềm chế ùn tắc giao thông trên địa bàn
thành phố Thanh Hóa. Tham dự có lãnh đạo Sở: Giao thông vận tải, UBND
thành phố Thanh Hóa, Viện Quy hoạch và kiến trúc; đại diện các phòng
chuyên môn của Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ban An
toàn giao thông tỉnh. Sau khi nghe UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình
hình thực hiện Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành
phố Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, kiến nghị các giải
pháp trước mắt cũng như lâu dài, ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan; Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận như sau:
Ghi nhận những kết quả thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông
trên địa bàn thành phố trong thời gian qua của UBND thành phố Thanh Hóa;
các giải pháp trước mắt cơ bản phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, các giải
pháp lâu dài là cần thiết. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tham gia giao
thông ngày càng tăng, đặc biệt là trong giờ cao điểm và sau những cơn mưa
lớn, một số tuyến phố chính bị ùn tắc kéo dài như: QL.1 cũ (các đường Bà
Triệu - Trần Phú - Quang Trung); Đại lộ Lê Lợi (đoạn từ đường Đông Hương
2 đến đường Hạc Thành); QL.47 (đoạn đường Lê Lai - Tống Duy Tân Nguyễn Trãi); đường Hạc Thành, Phan Chu Trinh, Trường Thi, Lê Hoàn, Lê
Quý Đôn,… Để kiềm chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt là
dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, yêu cầu Công an tỉnh,
Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai Quyết
định số 2234/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê
duyệt Đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030; khẩn trương nghiên cứu, triển khai
Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh quy định
tránh nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước
trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
để triển khai các giải pháp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời tập
trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:
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1. Về các giải pháp trước mắt:
1.1. UBND thành phố Thanh Hóa:
- Khẩn trương rà lại quỹ đất không nằm trong quy hoạch là bãi đỗ xe,
nhưng có thể tận dụng để làm bãi đỗ xe, có thu phí, như: sân của một số cơ
quan, đơn vị có lưu lượng phương tiện ra, vào ít, các tuyến đường có vỉa hè
rộng (nhưng phần còn lại phải đủ để cho người dân tham gia giao thông).
- Thống nhất phương án tổ chức phân luồng giao thông như đề xuất của
UBND thành phố Thanh Hóa, song khẩn trương bổ sung các biển báo để
hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông.
- Khẩn trương nghiên cứu, đầu tư lắp đặt các hệ thống đèn tín hiệu giao
thông tại các nút giao có mật độ giao thông lớn trên địa bàn thành phố Thanh
Hóa thuộc thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nút giao với
Quốc lộ (gửi Sở Giao thông vận tải để tham mưu); bổ sung sơn phân làn, chỉ
hướng tại các nút giao.
- Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự lòng đường, lề
đường, vỉa hè, đậu đỗ xe ô tô.
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải để rà soát các tuyến phố có tuyến xe
buýt hoạt động để điều chỉnh vị trí điểm dừng xe buýt cho phù hợp. Đối với vị
trí điểm dừng xe buýt trên Đại lộ Lê Lợi đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê
Hoàn (hiện tại mỗi hướng đi có 01 điểm dừng), nghiên cứu dịch chuyển ra xa vị
trí nút giao, đồng thời bố trí lực lượng an ninh để kiểm soát việc dừng, đỗ của xe
buýt, nhằm giải thoát nhanh các phương tiện giao thông trên tuyến đường.
1.2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND thành phố Thanh
Hóa rà soát các vị trí điểm dừng xe buýt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để
điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải
hành khách bằng xe buýt để biết phương án điều chỉnh.
1.3. Công an tỉnh
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án xây dựng trung tâm chỉ huy, hệ thống
giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa,
nhằm tăng cường xử phạt nguội.
- Nút giao BigC là cửa ngõ của thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, hiện
có nhiều xe ôtô chở khách và hàng hóa thường xuyên dừng đỗ, tiềm ẩn mất trật
tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh đã có
nhiều chỉ đạo, song tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết. Giao Giám đốc
Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng (giao 01 đơn vị là chủ trì, để
tránh chồng chéo và né tránh trách nhiệm) để xử lý vi phạm nêu trên, báo cáo
kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/02/2021.
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2. Về giải pháp lâu dài: Thống nhất với các đề xuất của UBND thành
phố Thanh Hóa. Giao UBND thành phố Thanh Hóa nghiên cứu, báo cáo chi
tiết phương án đầu tư các tuyến đường (quy mô, nguồn vốn, quỹ đất tái định
cư,….), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/02/2021.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Mai Xuân Liêm để các đơn vị thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các UBND tỉnh (để b/c);
- Công an tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, GTVT, XD;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (H’3.675).
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