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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn  

giao thông năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

 
 

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-BATGT ngày 13/3/2023 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh Cao Bằng  về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào 

thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi 

trường phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 

2023 tới toàn thể công chức, viên chức, lao động với những nội dung cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông (TTATGT) và phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hoàn thành tốt 

nhiệm vụ công tác bảo đảm TTATGT, góp phần phòng ngừa, hạn chế và giảm 

thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. 

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức trách nhiệm cho công chức, viên chức, lao động gương mẫu thực hiện văn hoá 

giao thông; xây dựng thói quen cư xử có văn hoá, đúng pháp luật, xoá bỏ những thói 

quen tuỳ tiện vi phạm quy tắc giao thông; hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp 

luật khi tham gia giao thông. Triển khai thực hiện tuyên truyền Năm an toàn giao 

thông 2023 với  chủ đề “Thượng tôn pháp luật đê xây dựng văn hóa giao thông 

an toàn”. 

2. Yêu cầu  

- Các phòng, đơn vị triển khai sâu rộng, thường xuyên đến toàn thể công 

chức, viên chức hưởng ứng thực hiện tốt và tham gia bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông. 

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức  đoàn thế trong cơ quan, đơn vị nhằm 

thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW ngày 

01/02/2019 của Ban Bí thu Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực 
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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 đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc 

giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ 

về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và 

chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Quyết định số 2060/QĐ-TTg 

ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

Quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chỉ thị số 03/CT-TTg 

ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, 

chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hiện hành của các cấp về đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông đường bộ; cung cấp đầy đủ các thông tin về an toàn 

giao thông tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động đặc biệt là lực 

lượng trực tiếp thực hiện công tác nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường 

thường xuyên phải tham gia giao thông nhằm thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao 

thông đường bộ; kịp thời đưa tin các hoạt động hưởng ứng đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông; Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên phổ biến đầy đủ các 

quy định của pháp luật về an toàn giao thông tới công chức, viên chức, lao động 

trong Sở, nhằm cử xử có văn hoá, đúng pháp luật quy tắc giao thông, tự giác 

tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông như: đội mũ bảo hiểm đúng quy định, 

không vượt đèn đỏ, không uống bia, rượu khi tham gia giao thông và tích cực 

tuyên truyền đến người thân trong gia đình tuân thủ đúng pháp luật khi tham gia 

giao thông, đặc biệt là đợt cao điểm nhân dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 

2023. 

2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về TTATGT theo hướng tăng cường công tác phối hợp, lồng ghép 

với các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; phổ biến quy định của 

pháp luật và xây dựng văn hoá giao thông đối với người điều khiển phương tiện 

xe đạp điện, xe gắn máy, ôtô khi tham gia giao thông; tuyên truyền vận động 

mọi người tích cực bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. 

3. Góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

bảo đảm TTATGT. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp có liên 

quan; tăng cường các hoạt động phối hợp theo chương trình, kế hoạch, nhằm 

duy trì bảo đảm TTATGT bền vững. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực 

hiện và hưởng ứng nhiệt tình phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông năm 2023; 

2. Văn phòng Đăng ký Đất đai tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản 

của cấp trên, các hoạt động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông năm 2023 trên trang thông tin điện tử của Sở; 
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3. Văn phòng Sở tham mưu, tổng hợp đánh giá tình hình triển khai công tác 

bảo đảm an toàn giao thông năm 2023 trong Sở và báo cáo cấp trên theo quy 

định. 

Trên đây là Kế hoạch phát động Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông năm 2023. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực 

hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

 

    
Nơi nhận: 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng (Sở GTVT); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 Đàm Văn Riểm  
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