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KẾ HOẠCH 

Năm an toàn giao thông 2023 

  

Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND thành 

phố Đồng Xoài về triển khai công tác Năm an toàn giao thông 2023, với chủ đề 

“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. 

UBND phường Tân Bình xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Năm an 

toàn giao thông 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ 

quan, đơn vị và địa phương để thực hiện thường xuyên các giải pháp công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông. 

2. Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thúc tôn trọng pháp luật nhằm 

xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. 

3. Phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số người chết 

và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022 từ 05% đến 10%; không xảy ra tai 

nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. 

II. YÊU CẦU 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương để đạt được mục 

tiêu đề ra; tránh hình thức qua loa, đại khái. 

2. Tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các 

giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn ngay từ đầu năm 2023. 

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến từng 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang gương và vận 

động gia đình, người thân chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông.  

4. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông để hỗ 

trợ cho công tác tuyên truyền; giải quyết kịp thời các bất hợp lý về tổ chức giao 

thông trên địa bàn phường. 

5. Tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
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1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 21/3/2019 của 

Tỉnh ủy và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn 

tỉnh. Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường 

bộ giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 20/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của 

Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao 

thông giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch 245/KH-UBND ngày 29/12/2022 của 

UBND thành phố Đồng Xoài về triển khai công tác Năm an toàn giao thông 2023. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền, các Ban ngành, đoàn thể phường đối với công tác bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông.  

3. Đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ 

năng tham gia giao thông an toàn (chú ý ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 

sâu, vùng xa) nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham 

gia giao thông. Phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đẩy 

mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông” và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông”. Xây 

dựng mới các mô hình tuyên truyền về an toàn giao thông.  

4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm 

trật tự an toàn giao thông kết hợp với thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-

19 với nòng cốt là lực lượng Công an phường phối hợp với lực lượng quân sự, 

đoàn thành niên. Nâng cao vai trò của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn 

giao thông, các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, vi phạm quy 

định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật 

phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông, không để 

đua xe trái phép và ùn tắc giao thông xảy ra trên địa bàn phường. 

5. Xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu tai nạn giao thông trong 

phạm vi địa bàn phường, kết hợp phát triển mạng lưới thông tin liên lạc hiện đại 

nhằm ứng phó kịp thời khi tai nạn giao thông xảy ra. 

6. Kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ tại các 

tuyến phố văn minh trên địa bàn, các tuyến đường huyết mạch quan trọng, không 

để buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, họp chợ trái phép trên tuyến giao thông. 

Công an phường có kế hoạch cụ thể phối hợp với các lực lượng chức năng đề ra 

các giải pháp căn bản giải quyết không để tái lấn chiếm. 

7. Tổ chức lại giao thông những nơi chưa hợp lý, tiến hành rà soát, xử lý 

những điểm đen và những điểm bất hợp lý trên các tuyến đường, không để kéo dài 
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gây mất trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông xảy ra. Tiếp tục sửa chữa, 

bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ và sơn vạch phân làn đường bảo đảm đầy đủ, 

hợp lý. 

8. Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào quản lý kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải; tăng cường công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn giao 

thông của các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác và trong quá 

trình thi công nâng cấp, bảo trì sửa chữa. 

9. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản 

lý, điều hành vận tải, giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an phường (Thường trực Ban ATGT phường) 

- Đổi mới phương pháp tuần tra kiểm soát, tăng cường tuần tra lưu động và 

kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung kiểm tra các lỗi là nguyên 

nhân gây tai nạn giao thông như: điều khiển xe moto, xe máy không đội mũ bảo 

hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh; đỗ xe ở lòng đường trái 

quy định; điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tháo ống xả, 

không có gương chiếu hậu hoặc chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông 

theo quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông 

theo quy định như họp chợ dưới lòng đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao 

thông… 

- Lực lượng Công an phường phối hợp với lực lượng Bảo vệ dân phố, dân 

quân thường trực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường 

liên thôn, liên xã, liên khu phố không để tai nạn giao thông gia tăng trên các tuyến 

đường này. 

- Triển khai có hiệu quả kế hoạch đảm bảo TTATGT các ngày diễn ra sự 

kiện quan trọng, các ngày lễ, tết trong năm. 

- Phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố và Đội Trật tự 

đô thị kiểm tra, xử lý các điểm dừng, đỗ trái phép, đón trả khách không đúng nơi 

quy định, đấu tranh phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn; phối hợp với các 

ngành chức năng kiểm tra xử lý các điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông 

đường bộ, vi phạm trật tự công cộng - trật tự đô thị;  

- Phối hợp các ngành chức năng khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp 

lý trong tổ chức giao thông, chú trọng tại các tuyến đường mới khai thác, sử dụng; 

kiến nghị giải quyết các điểm đen về tai nạn giao thông. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương làm tốt công tác 

tuyên truyền về an toàn giao thông và văn hóa giao thông trên địa bàn phường. 

- Tham mưu UBND phường chỉ đạo các hoạt động của các lực lượng thực 

hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về an toàn giao 

thông. 
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- Thường xuyên theo dõi tình hình tai nạn giao thông nổi lên ở các tuyến, 

địa bàn trong từng thời gian đề xuất UBND các biện pháp chỉ đạo, ngăn chặn và 

làm giảm tai nạn giao thông kịp thời. Tham mưu UBND phường và Ban ATGT 

phường định kỳ đánh giá tình hình về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Đồng thời, đề ra các biện pháp hữu hiệu thời gian tới. 

2. Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị & Môi trường phường: 

- Tiến hành kiểm tra, khảo sát để tổ chức lại giao thông những nơi chưa 

hợp lý; Tiến hành rà soát, xử lý các điểm thường xuyên xảy ra TNGT và những 

điểm bất hợp lý trên các tuyến giao thông, không để kéo dài gây mất trật tự an toàn 

giao thông và tai nạn giao thông xảy ra. 

- Tiếp tục rà soát và báo cáo đề nghị Phòng Quản lý đô thị sửa chữa, bổ 

sung hệ thống báo hiệu đường bộ và sơn vạch đường trên các tuyến đường trong 

phạm vi phường đảm bảo đầy đủ, hợp lý để hướng dẫn giao thông. Kết hợp với 

Công an phường và các khu phố tổ chức giải tỏa hành lang đường bộ. 

3. Công chức Văn hóa - Thông tin; Đài truyền thanh:  

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Giao thông 

đường bộ và các Nghị định của Chính phủ về lĩnh vực đảm bảo TTATGT. Đưa tin 

biểu dương người tốt, việc tốt đi đôi với phê phán các hành vi cố ý vi phạm, coi 

thường kỷ cương pháp luật trật tự ATGT. Chú ý tuyên truyền theo chủ đề Năm an 

toàn giao thông “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. 

- Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư” để tuyên truyền. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể vận động nhân dân cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đưa vào 

tiêu chí để bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa năm 2023. 

4. Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường:  

- Liên hệ với Phòng Tư pháp thành phố tiếp nhận tài liệu, văn bản pháp 

luật về ATGT về cấp phát cho các ban, ngành, đoàn thể phường và khu phố.  

- Phối hợp với Công an phường, ban, ngành, đoàn thể và khu phố tổ chức 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, nhất là tuyên truyền về 

văn hóa giao thông để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện tốt các 

quy định của Luật Giao thông đường bộ.  Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và nhân 

dân sinh hoạt trong “Ngày pháp luật” các nội dung trên lĩnh vực TTATGT. 

- Quan tâm trợ giúp pháp luật miễn phí về Luật Giao thông đường bộ cho 

người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường. 

- Tự kiểm tra, rà soát những văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an 

toàn giao thông, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với những văn bản quy phạm 

pháp luật không còn phù hợp với tình hình thực tế. 

5. Trạm y tế phường: 

- Phối hợp với lực lượng công an phường kiểm tra việc sử dụng các chất 

kích thích của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi có yêu cầu. 
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- Hưởng ứng các hoạt động do Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài phát 

động trong toàn ngành thực hiện có hiệu quả Năm an toàn giao thông 2023. 

6. Các trường học trên địa bàn:  

- Xây dựng kế hoạch triển khai Năm an toàn giao thông 2023 trong các 

trường học, tích cực hưởng ứng theo chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng 

văn hóa giao thông an toàn”, phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho 

học sinh, sinh viên tới trường – tháng 9 năm 2023”. 

- Tiếp tục 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 khi tham gia 

giao thông; không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho các em chưa đủ tuổi điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe. Đối với trường 

trung học cơ sở, nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục cho học sinh phải đội mũ 

bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện; không điều khiển 

xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Đề nghị hội phụ 

huynh không giao xe mô tô, gắn máy cho con em điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

- Đưa ra tiêu chí chấp hành pháp luật về TTATGT vào tiêu chí đánh giá 

xếp loại đạo đức học sinh hàng năm. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức có hiệu quả việc tuyên truyền 

công tác an toàn giao thông trong trường học. Tổ chức cho học sinh tham gia các 

cuộc thi “Giao thông thông minh trên Internet”, “Giao thông học đường”, “An 

toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” 

do cấp trên phát động. 

7. Ban Chỉ huy Quân sự phường:  

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực 

quản lý. Tăng cường công tác giáo dục cán bộ chiến sỹ trong quân đội chấp hành 

nghiêm Luật Giao thông đường bộ. 

- Phối hợp tốt với lực lượng chức năng trong tuần tra đảm bảo TTATGT 

ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm, tham gia giải tỏa lấn chiếm lòng, lề 

đường, hành lang bảo vệ; xử lý vi phạm của cán bộ, chiến sỹ trong quân đội. 

8. Đoàn Thanh niên phường:  

- Xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện chủ đề 

Năm an toàn giao thông 2023. Đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền, giáo dục vận động thanh thiếu nhi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật 

về an toàn giao thông, tăng cường hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an 

toàn, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa 

giao thông”. 

- Phối hợp với lực lượng Công an phường thực hiện công tác tuyên truyền 

trong đoàn viên thanh niên để mang lại hiệu quả. 

9. UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể phường:  
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- Tổ chức triển khai nội dung hoạt động của Năm an toàn giao thông 2023 

và chương trình phối hợp đảm bảo TTATGT nhằm yêu cầu đoàn viên, hội viên tự 

giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đồng thời tuyên truyền “Văn 

hóa giao thông” và tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo 

TTATGT” tới từng cơ quan, khu dân cư và từng gia đình. 

- Vận động nguồn xã hội hóa và huy động Nhân dân tham gia phù hợp quy 

định pháp luật để làm gờ giảm tốc và lắp đèn chiếu sáng tại các vị trí mất trật tự an 

toàn giao thông. 

10. Các khu phố:  

Căn cứ vào tình hình thực tế, khu phố có trách nhiệm phối hợp các ban, 

ngành, đoàn thể phường, Công an phường tổ chức truyên truyền vận động nhân 

dân chấp hành nghiêm Luật giao thông và tổ chức cho các hộ dân ký cam kết 

không lấn chiếm hành lang đường bộ để kinh doanh buôn bán, đặt biển hiệu trên 

địa bàn khu phố (chú ý tuyến đường Hùng Vương, Lê Duẫn, Võ Văn Tần, khu vực 

chợ Đồng Xoài...). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào Kế hoạch này các ban, ngành, hội đoàn thể phường, Công an 

phường, khu phố, trường học có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác đảm bảo 

TTATGT năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao 

thông an toàn”. 

2. Thường xuyên theo dõi tình hình tai nạn giao thông trong từng thời gian 

của năm để tập trung làm giảm, không để tai nạn giao thông gia tăng trở lại.  

3. Giao thường trực Ban tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông phường (Công an phường) theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế 

hoạch này; tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Ban ATGT phường và 

Đảng ủy, HĐND phường theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023 yêu cầu các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể, khu phố triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                               
- UBND và Ban ATGT thành phố;           

- Đảng ủy, HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường;    

- MTTQ và các đoàn thể phường; 

- Công an phường; 

- Ban Chỉ huy Quân sự phường; 

- Trạm y tế phường; 

- Các khu phố, các trường học;                                               

- Lưu: VP.                                                   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Lượng 
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