Th t, ngày 11/11/2020
Tho lun v 2 d lut tách ra t Lut Giao thông ng b, i tng Tô Lâm cho rng s không còn lc lng thanh tra giao
thông hot ng trên ng na.
Sáng 11/11, Quc hi tho lun ti t v Lut Giao thông ng b (sa i) và Lut Bo m trt t, an toàn giao thông ng b.
ây là hai d án lut c tách ra t Lut Giao thông ng b vi thay i cn bn khi "chuyn giao" nhim v qun lý ào to, sát
hch, cp giy phép lái xe (GPLX) t B GTVT sang B Công an.
Có th không cn thanh tra giao thông
Dành 25 phút ti t i biu Bc Ninh - Vnh Phúc gii áp mt s bn khon ca i biu Quc hi và d lun, B trng Công an
Tô Lâm khng nh ông luôn lng nghe ý kin và ban son tho s tip thu.
"Vì sao tách Lut Giao thông ng b thành hai lut?", B trng Công an nêu vn và gii áp ngay, do cn thit m bo
mt s mc tiêu.
Theo ông, tách Lut Giao thông ng b thành 2 lut nhm gii quyt hai vn quan trng và rt bc xúc trong xã hi hin
nay. Mt là phi tp trung xây dng h tng c s giao thông ng b. Hai là làm sao gii quyt trt t ATGT ng b.

i tng Tô Lâm cho rng "ch cn ra ng là nhìn thy ai cng có th vi phm giao thông". nh: Hoài V.
"Hin nay, thc trng mt ATGT ng b là rt ln. Có ln i biu cht vn tôi ánh giá th nào, tôi ánh giá là vi phm ph bin
và tràn lan. Thm chí, không cn ánh giá và báo cáo, ch cn ra ng là nhìn thy ai cng có th vi phm c", ông
Lâm nói.
Gii thích trt t ATGT nh hng ln n trt t an toàn xã hi, ông Lâm cho rng B Công an vi trách nhim c giao m bo
trt t an toàn xã hi thì "không th ng ngoài" trong gi an toàn giao thông.
Vi vic tách riêng hai lut, B trng Công an khng nh cn làm khn trng vì "tình hình không cho phép chúng ta
chm tr hn na".
Trc bn khon có lãng phí không khi tách nh vy, i tng Tô Lâm khng nh không nhng không mà còn tit kim c
rt nhiu.

"Vic này không làm phát sinh nhân s, b máy mi, thm chí có th rút gn c. Nu giao cho công an thì chúng tôi
có lc lng CSGT, phi hp các lc lng khác khi cn tng cng trong các dp cao im", ông Lâm nói.
T lnh ngành công an khng nh nhiu ln b máy s không phát sinh, thm chí ngi làm nhim v trên ng s gim.
"Tôi ngh ã quy nh th này thì s không còn lc lng thanh tra giao thông hot ng trên ng na. B GTVT có ngh
chúng tôi nu giao nhim v cho B Công an thì ngh B Công an nhn cho 20.000 thanh tra giao thông. Tôi nói
Chính ph không cho tôi ch tiêu này", B trng Tô Lâm thông tin.
Theo ông, s rt bt cp và khó khn khi CSGT gi xe ri thanh tra giao thông i kim tra, vì thc t cng không có nc
nào làm nh vy.
Dù thêm nhim v, B trng Công an khng nh lc lng CSGT vn gim vì áp dng công ngh, khoa hc k thut. Ví d,
ng cao tc gi s không cn CSGT tun tra (ch cn im vào và im ra), xe nào vi phm trên ó s b x lý ngay im ra.
Nh vy gim rt nhiu v ngun nhân lc.
u tiên cng phi chp hành lut
K câu chuyn tri nghim thc t các nc nói v qun lý giao thông, B trng Công an cho bit khi ông ra nc ngoài,
xe dn ng i n âu thì èn xanh bt n ó. Khi ông hi, CSGT gii thích do trung tâm iu khin bit xe u tiên i qua nên u
bt èn xanh. Trong khi ó, B trng Tô Lâm cho bit nc ta nhiu oàn xe u tiên vt èn là "rt vô lý".
"Lut phi nghiêm túc, ai cng phi chp hành theo lut, u tiên cng phi chp hành, gp èn phi ng li, nu không rt
nguy him và không nghiêm v mt lut pháp lut", B trng Công an kin ngh và cho rng vic lu thông ca các oàn
xe u tiên phi c iu khin t h thng.

Theo B trng Công an, các oàn xe u tiên cng cn chp hành úng pháp lut. nh: Duy Hiu.
Cùng vi ó, các bin s xe phi c tích hp trên h thng camera qun lý. Ví d Trung Quc, xe ca nc ngoài vào c cp
phép nhng i n âu cng phi gii trình vì không phi bin kim soát c tích hp trên h thng camera ca h.
"Làm c cái này chúng ta s qun lý c ngay bin gi, bin không hp pháp. Còn hin nay rt khó khn, bin gi không
th ch nhìn bng mt thng c mà phi bng khoa hc công ngh.
Vic sát hch lái xe vi nhiu bn khon v lãng phí c s, ngun lc khi chuyn t B Công an sang B GTVT, song theo i
tng Tô Lâm, các c s này ch yu là xã hi hóa nên s vn hot ng bình thng.
V vn qun lý lái xe, và cp bng lái xe, B trng Công an nhn mnh trong Lut m bo trt t ATGT ng b, i tng u tiên
và quan trng nht là nhng ngi tham gia giao thông, c bit là i ng lái xe.
Ông nêu con s thì 90% các li gây mt an toàn giao thông, tai nn giao thông là li do lái xe, do con ngi ch

không phi h tng. Bi vy, vic qun lý i ng này rt quan trng.
Trc ây, trách nhim m bo an toàn giao thông c giao cho Ch tch UBND các tnh, song B trng Công an nêu bt
cp t chính quy nh này.
Ông k câu chuyn ca Ch tch Lâm ng thc mc nói xe t ng Nai ch khách n, i ti a phn Lâm ng gây tai nn
nghiêm trng khin hàng chc ngi cht, nu bt Ch tch Lâm ng chu trách nhim thì rt khó.
Theo lãnh o B Công an, lc lng công an và CSGT phi chu trách nhim v nhng vn này. ây là trách nhim ln
và rt nng n.
Ông k vng lut này sm c thông qua và a vào cuc sng gim bt nhng vn bc xúc.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

