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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông  

và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023  
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BATGT ngày 31/01/2023 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh Sơn La về tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn 

giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 514/KH-SGTVT ngày 23/02/2023 của Sở Giao 

thông vận tải Sơn La về tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao 

thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023. 

Nhằm hoàn thành các mục tiêu, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông (TTATGT), đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các 

quy định của pháp luật về TTATGT, nâng cao kỹ năng phòng tránh tai nạn 

giao thông cho người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai 

nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh năm 2023 và các năm tiếp theo. Ban An 

toàn giao thông (ATGT) huyện Yên Châu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các 

quy định pháp luật về an toàn giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp 

luật về TTATGT đối với người tham gia giao thông; kỹ năng phòng, tránh tai 

nạn giao thông khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong 

cộng đồng, đặc biệt là thực hiện tốt chủ đề Năm An toàn giao thông 2023 là 

“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, góp phần 

kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện năm 2023 và các năm tiếp theo. 

2. Sản phảm tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho người tham gia 

giao thông phải bảo đảm đa dạng, thường xuyên được đổi mới; dễ nhớ, dễ 

hiểu, thiết thực và phù hợp với từng đối tượng cụ thể. 

3. Huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị và cộng đồng xã hội trong công tác tuyên truyền. Kết hợp có 

hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và thu hút các tổ chức kinh tế, doanh 

nghiệp hỗ trợ tài chính cho các hoạt động tuyên truyền. 

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc quán triệt đến toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về bảo đảm TTATGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong 
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thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn huyện, nhất là các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe chở khách, 

chở hàng hóa khi tham gia giao thông phải tuân thủ nghiêm các quy tắc giao 

thông, các quy định của pháp luật về điều khiển phương tiện giao thông. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về bảo đảm TTATGT trên các lĩnh vực đường bộ, tập trung 

tuyên truyền nội dung chỉ đạo tại các văn bản của cấp trên về công tác bảo đảm 

TTATGT;1 

- Tuyên truyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách 

nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác đảm bảo TTATGT; tăng cường sự 

phối hợp với các lực lượng chức năng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm 

TTATGT trên địa bàn toàn huyện. 

- Tuyên truyền về những hậu quả, hệ lụy do TNGT gây ra đối với người 

tham gia giao thông, đối với gia đình, người thân và xã hội. 

- Tập trung tuyên truyền về quy tắc giao thông, trong đó tự giác chấp 

hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe 

gắn má, xe đạp điện; không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; không 

phóng nhanh vượt ẩu…; tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ kết 

cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường bộ; các quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; kiểm soát tải trọng phương tiện; không 

chở quá tải trọng cho phép của xe; không cơi nới thành thùng chở hàng2. 

                                                 
 1 Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 

Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI 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 thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Quyết định số 

2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 

về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Quyết định 

số 473/QĐ-UBATGTQG ngày 18/12/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành kèm theo Kế 

hoạch Phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 

136-KH/TU ngày 12/4/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30/6/2022 

của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; các Kế 

hoạch của Ban ATGT tỉnh: số 01/KH-BATGT ngày 03/01/2023 về bảo đảm TTATGT năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Sơn La; số 04/KH-BATGT ngày 31/01/2023 về tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông 

và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 01/KH-BATGT 

ngày 05/01/2023 của Ban ATGT huyện về Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn huyện Yên 

Châu. 

 2 Trọng tâm là: Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân 

dụng; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 
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2. Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các đối tượng 

tham gia giao thông trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng người tham gia giao 

thông, điều khiển phương tiện giao thông; các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận 

tải đường bộ. 

3. Hình thức tuyên truyền 

- Thực hiện các hình thức tuyền truyền như: In ấn, phát tờ rơi tuyên 

truyền pháp luật về an toàn giao thông; tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức, 

cá nhân thông qua các hoạt động chuyên môn, xử lý, giải quyết công việc hằng 

ngày (tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính, 

cấp, đổi giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện…). 

- Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về công tác bảo đảm TTATGT 

cho các cơ quan thông tấn, báo chí; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông 

tin điện tử internet, mạng xã hội, hạ tầng số, trang thông tin điện tử tổng hợp 

của UBND huyện, chuyển xử lý văn bản trên Hệ thống phần mềm quản lý và 

điều hành văn bản. 

- Tuyên truyền về bảo đảm TTATGT tại các nút giao thông và khu vực 

tâp trung đông dân cư bằng các phương tiện như loa phát thanh xã, thị trấn,  các 

bản, tiểu khu; các băng rôn, pa nô, áp phích… 

- Tổ chức trao tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn có nạn nhân tử vong và bị thương do TNGT; vận động trao tặng 

mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm “tằng cẩu” cho phụ nữ dân tộc Thái và học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt khóa khăn. 

- Tuyên truyền trực tiếp của các lực lượng chức năng thông qua việc 

tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm liên quan tới pháp luật về bảo 

đảm TTATGT. 

- Vận động, ký cam kết không chở quá tải trọng cho phép, không xếp 

hàng vượt kích thước thùng hàng, không tự ý thay đổi kích thước thùng hàng... 

tại các chân hàng, kho bãi, mỏ vật liệu lớn với các chủ doanh nghiệp và hộ 

kinh doanh vật liệu xây dựng trong việc vận chuyển hàng hoá; phối hợp tổ 

chức tuyên truyền vận động việc chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ kết 

cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường bộ, cam kết tự giải tỏa, di 

dời công trình vi phạm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an huyện 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm; kết hợp xử lý vi phạm với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về TTATGT. 

                                                                                                                                                         
của Chính phủ quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 và Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021). 
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- Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về 

ATGT cho người tham gia giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền các 

hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo lực lượng 

chức năng thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc điều lệnh Công an Nhân dân, quy trình, quy 

chế công tác trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tuyên truyền pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an 

toàn đường bộ; các quy định về bảo đảm TTATGT đến các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng (thường trực Ban ATGT huyện) 

- Đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ 

tầng và hành lang an toàn đường bộ, ký cam kết không vi phạm và tự giác tháo 

dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo trí, các cơ quan liên quan, các 

tổ chức chính trị - xã hội, Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn tổ chức tuyên 

truyền pháp luật và công tá bảo đảm TTATGT trên địa bàn huyện, cung cấp 

thông tin, tài liệu, xem xét đề xuất hỗ trợ kinh phí tuyên truyền công tác bảo 

đảm TTATGT cho các cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức trao tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn có nạn nhân tử vong do TNGT, chủ trì phối hợp trao tặng mũ 

bảo hiểm, thiết bị an toàn giao thông do các nhà tài trợ cung cấp, trao tặng. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết 

quả thực hiện theo quy định. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tăng cường phổ biên giáo dục, pháp luật về an toàn giao thông cho học 

sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa như: Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm 

hiểu, sinh hoạt dưới cờ… với nội dung tuyên tuyền về an toàn giao thông để 

nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao 

thông của học sinh. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự giao 

thông giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về giáo 

dục an toàn giao thông cho giáo viên; phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 

ATGT do Trung ương hoặc tỉnh phát động. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

- Tuyên truyền về an toàn giao thông tại các khu vực đông dân cư, 

trường học, một số điểm trên các tuyến đường bộ, bằng các phương tiện băng 

rôn, pa nô, áp phích… biên soạn, thu thanh phát thanh tài liệu tuyên truyền về 

ATGT. 
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- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với 

các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, phát thanh, các báo mạng xã hội. 

- Đa dạng hóa các sảm phẩm tuyên truyền: Tuyên truyền trực quan, 

tuyên truyền lưu động, loa phát thanh; 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. 

- Tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2023 với trọng tâm là 

“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và một số 

chuyên đề khác như; và một số chuyên đề khác như: Kiểm soát tải trọng 

phương tiện; phòng chống uống rượu, bia đối với lái xe; tuân thủ quy định tốc 

độ; đội mũ bảo hiểm; hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

- Tăng cường thời lượng, nâng cao chấp lượng các tin, bài tuyên truyền 

về công tác bảo đảm TTATGT, thường xuyên phát sóng, đăng các thông điệp 

về an toàn giao thông; các thông điệp, tin bài phê phán các hành vi gây mất 

TTATGT, không phù hợp với “Văn hóa giao thông”; sắp xếp, bố trí thời gian 

phát sóng, đăng chương trình an toàn giao thông phù hợp để bảo đảm tăng 

cường hiệu quả tuyền truyền. 

5. Các cơ quan Thành viên Ban An toàn giao thông huyện, các đoàn 

thể, tổ chức chính trị - xã hội 

- Tăng cường chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông vào các kỳ sinh hoạt, 

cuộc họp của cơ quan, tổ chức cơ sở trực thuộc, khu dân cư; xác định nhiệm vụ 

bảo đảm TTATGT là tiêu chí bình xét thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội 

thảo chuyên đề, giao lưu… về công tác bảo đảm TTATGT nhằm nâng cao ý 

thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. 

- Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ 

quan, đơn vị mình chấp hành tốt các quy định của pháp luật về TTATGT, văn 

hóa giao thông. 

6. Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn 

- Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về bảo đảm TTATGT bằng nhiều hình thức như: Phát hành, treo 

băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phát tờ rơi; hội nghị, tọa đàm, cuộc thi, ký cam 

kết…  

- Xây dựng các Đội tuyên truyền văn hóa lưu động ở cấp xã nhằm cung 

cấp trực tiếp cho nhân dân vùng sâu, vùng xa hiểu biết phát luật về an toàn 

giao thông và văn hóa an toàn giao thông bằng các phương pháp và hình thức 

phù hợp; Tăng cương kiểm tra, kiểm soát các hành vi vi phạm hành lang giao 

thông, kết hợp xử lý vi phạm với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

TTATGT, bảo vệ hành lang an toàn giao thông. 
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Căn cứ Kế hoạch này các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện; các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ban An 

toàn giao thông huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Giao thông vận (b/c); 

- Ban An toàn giao thông tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND huyện (b/c);  

- Các Phó Trưởng Ban ATGT huyện;                

- Các cơ quan thành viên BATGT huyện; 

- UBND và Ban ATGT các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Ban ATGT huyện, Tắng.                                                                        

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lù Văn Cường 
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