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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia về Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề 

“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông”; Kế hoạch số 261/KH-BATGT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 

2021, Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021 với các 

nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực 

thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). 

2. Nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp 

hành pháp luật trật tự an toàn giao thông (ATGT); xây dựng văn hóa giao thông 

trong cộng đồng; 

3. Giảm tai nạn giao thông từ (5 - 10) % số vụ, số người chết, bị thương so 

với năm 2020; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giảm tai nạn giao 

thông liên quan đến uống rượu, bia xe ô tô kinh doanh vận tải.  

4. Các cơ quan thành viên có lãnh đạo là thành viên của Ban An toàn giao 

thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch 

hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, 

cơ quan, đơn vị; đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. 

5. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức  

người lao động và toàn thể nhân dân; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với 

kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. 

 II. NHIỆM VỤ TRONG TÂM 

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cấp ủy đảng, người đứng đầu chính 

quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về 

công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục 

các chủ trương, giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông. 
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2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng 

văn hóa giao thông năm 2021; trọng tâm là Luật giao thông đường bộ, Luật phòng, 

chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và 

thân thiện với môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. 

3. Tiếp tục nâng cao vai trò của cán bộ công chức, viên chức và lực lượng 

làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong sạch, vững mạnh đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ. 

4. Tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô; các biện pháp phòng, chống và kiểm soát người điều khiển 

phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn hoặc các chất kích 

thích khác mà pháp luật nghiêm cấm. Trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải nếu 

để lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng; quy định về tổ chức công tác khám và cấp 

giấy khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải dưới sự chủ trì của cơ quan y tế 

và sự giám sát của các cơ quan liên ngành tại địa phương trên địa bàn tỉnh. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền 

thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn 

vị tích cực tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tập trung tuyên 

truyền các quy định mới, có chế tài xử lý nghiêm khắc như: Luật phòng, chống tác 

hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

2. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: tuyên truyền trực 

quan, tuyên truyền lưu động, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm 

tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về 

chủ đề an toàn giao thông. Ưu tiên tuyên truyền tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân 

tộc thiểu số, tạo điều kiện cho mọi người dân có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu các 

quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trên cơ sở đó để mọi người có 

ý thức tự giác thực hiện. 

 3. Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề: quy tắc giao thông 

đường bộ; sử dụng làn đường; phòng, chống và kiểm soát người điều khiển 

phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng chất ma túy và nồng độ cồn. Quy định về 

khám sức khỏe định kỳ cho lái xe kinh doanh vận tải; đội mũ bảo hiểm khi điều 

khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt, hành lang an 

toàn giao thông đường sắt; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách; 

vận động người đi đò sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cá nhân. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền: “An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi 

người”; “Không chở quá tải, quá số người quy định”; “Tuân thủ quy định tốc độ 



3 

khi lái xe”; “Đã uống rượu, bia không lái xe”; “Điều khiển xe đi đúng phần đường, 

làn đường”; “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy”; “Quan sát an toàn khi 

vượt qua đường sắt”; “Dừng lại quan sát trước khi qua đường”; “Chấp hành quy 

định an toàn khi đi đò”... 

 5. Đầu tư mua sắm sách, báo, các tài liệu, in ấn pa nô, tờ rơi nội dung tuyên 

truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông để cấp phát cho các địa phương. 

 6. Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể phát động các cuộc thi 

tìm hiểu về an toàn giao thông. 

 7. Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan, 

đơn vị thành viên của Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh, Ban An toàn giao 

thông các huyện, thành, thị tham gia làm báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên 

truyền các quy định pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Giáo dục - Đào tạo: Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình 

phối hợp về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho 

học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông 

trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh 

viên khi tham gia giao thông. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc thi “Giao thông 

học đường” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các 

đối tượng là học sinh, sinh viên. Triển khai thực hiện chương trình “Tôi yêu Việt 

Nam” với trọng tâm là xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục ATGT cho 

bậc học mầm non; tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng 

lái xe mô tô an toàn cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Đồng thời phối 

hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và gia đình thường xuyên nhắc nhở, giáo 

dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi 

trên xe mô tô, xe gắn máy; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ 

tuổi, không có giấy phép lái xe và sau khi uống rượu, bia. 

 2. Sở Y tế: Tăng cường tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu 

cho người bị tai nạn giao thông trong cộng đồng. Tăng cường biện pháp nâng cao 

chất lượng công tác khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền tiêu 

chí “Văn hóa giao thông” đến người tham gia giao thông. Tăng cường chỉ đạo các 

cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông. 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Trung tâm Cổng giao 

tiếp điện tử tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, 

nội dung về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thường xuyên phát sóng 

các thông điệp về an toàn giao thông. 
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5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động 

tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh... đẩy 

mạnh thực hiện Chương trình phối hợp về bảo đảm TTATGT đã ký kết, từng bước 

đổi mới hình thức tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành 

pháp luật khi tham gia giao thông; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham 

gia bảo đảm TTATGT” tới mọi gia đình, khu dân cư; tuyên truyền tiêu chí “Văn 

hóa giao thông” đến hội viên, đoàn viên. 

6. Ban An toàn giao thông các huyện, thị, thành, các cơ quan, đơn vị căn cứ 

kế hoạch này xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể để tổ chức triển khai thực 

hiện. 

Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh căn cứ Kế hoạch, xây dựng dự 

toán kinh phí để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, đoàn 

thể tham gia công tác tuyên truyền, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ 

chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBATGTQG (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c);                                    

- Thành viên Ban ATGT tỉnh;  

- Ban ATGT các huyện, thành, thị; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quân 
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