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KẾ HOẠCH  

Thực hiện năm an toàn giao thông 2023 

 

Thực hiện công văn số 47/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2023; Kế 

hoạch số 08/KH-SVHTTDL ngày  17/01/2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch về thực hiện năm an toàn giao thông 2023; Uỷ ban nhân dân huyện xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật và xây dựng văn hóa 

giao thông an toàn.Giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết 

và số người bị thương so với năm 2022. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông 

trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và không để 

xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. 

2. Yêu cầu  

- Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, 

tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện. 

- Các cơ quan, đơn vị; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng 

nhiệm vụ tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp và nội dung tuyên truyền. Phổ 

biến, quán triệt đến cán bộ, công chức và người lao động tuân thủ pháp luật về 

trật tư an toàn giao thông (TTATGT), từng bước xây dựng văn hóa giao thông 

an toàn; gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. 

II.  NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1.Tuyên truyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

trước hết là tăng cường thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của 

Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm 

TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao 

thông.  

2. Phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và 

các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, nhằm áp dụng kịp thời, 

hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực 

tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào các quy hoạch chuyên ngành. 

3. Xây dựng văn hóa an toàn giao thông; nâng cao năng lực, hiệu quả thực 

thi pháp luật về  bảo đảm TTATGT; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm 

tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; 

vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương 

trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị. 
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III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của các đơn vị lựa chọn hình thức tuyên 

truyền phù hợp, thiết thực và có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

thông qua các hình thức tuyên tuyền trực quan qua hệ thống panô, khẩu hiệu và 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, 

tuyên truyền qua báo chí, ấn phẩm, trang tin, mạng xã hội.. đến các tầng lớp 

Nhân dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

- Tuyên truyền lồng ghép về kế hoạch năm an toàn giao thông trong các 

phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, cổ động trực quan, 

xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động khác trên địa bàn huyện; áp dụng 

và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch bằng hình ảnh sinh động và 

đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí, hành vi, văn hóa giao thông 

trong các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng các hình thức sinh hoạt văn hóa 

truyền thống, cổ động trực quan, xe tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn 

nghệ.... 

- Khuyến khích các hội thi, hội diễn, các đợt tuyên truyền lưu động, tủ 

sách lưu động, triển lãm lưu động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn   

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với các cơ 

quan liên quan thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao và du lịch. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan như: panô, khẩu hiệu, áp 

phích, tờ rơi... kết hợp tuyên truyền trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật 

(ca nhạc, tiểu phẩm, kịch ngắn...); lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh 

hoạt tại thôn, xóm…chú trọng tuyên truyền các chương trình, nội dung bằng 

tiếng dân tộc. 

Trên cơ sở kế hoạch chung, đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy  (b/c) ;                          

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Ban tuyên giáo Huyện ủy (b/c) ;  

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lương 
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