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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn huyện 

  

Căn cứ Kế hoạch số 606/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 

28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về an toàn 

giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở 

giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-STTTT ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc Tuyên truyền Năm an toàn 

giao thông 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2023 của 

UBND huyện Tuy Đức về Năm an toàn giao thông 2023;  

Nhằm tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về trật tự an toàn 

giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông cho người dân, 

UBND huyện Tuy Đức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tuyên truyền 

Năm an toàn giao thông 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền để 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, địa phương; Tăng cường trách nhiệm của người thi hành công vụ đối với 

công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 

- Huy động sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. 

- Từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng xã hội, tạo 

được sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành của của người dân trong việc thực 

hiện pháp luật về giao thông.  

2. Yêu cầu 

 - Công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông phải bám sát nội 

dung, đa dạng hình thức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực 

tiễn của mỗi địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. 

 - Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tới mọi đối tượng, nhất là cho đồng bào 

dân tộc, vùng sâu, vùng xa...  
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II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

 1. Chủ đề Năm An toàn giao thông 2023 

 Chủ đề năm 2023: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông 

an toàn”. 

 2. Nội dung tuyên truyền 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 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 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 đường bộ, đường thủy nội địa và khắc 

phục ùn tắc giao thông. 

 - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền về tác hại của 

rượu bia đối với người tham gia giao thông. 

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

của Nhà nước về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa, hàng không và tuyên truyền về tác hại của rượu, bia khi 

tham gia giao thông. 

 - Tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia 

giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông, nhất là đối với giao 

thông đường bộ; cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh; đấu 

tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; giới thiệu các mô 

hình, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các địa 

phương và cả nước. 

 - Tiếp tục tuyên truyền quy tắc an toàn giao thông đường bộ, hành lang 

an toàn giao thông bộ; cảnh báo những hành vi mất an toàn giao thông đường bộ 

như: buôn bán, họp chợ, phơi nông sản, lấn chiếm hành lang giao thông đường 

bộ, mở các lối đi đường ngang tự phát, nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông 

nơi tập trung đông dân cư. 

3. Hình thức 

- Xây dựng chuyên đề, chuyên mục, đưa tin bài tuyên truyền trên các ấn 

phẩm báo chí, phát thanh truyền hình; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

cơ sở, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. 

- Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan như: In tờ rời, pa-nô, áp-

phích, tranh cổ động, màn hình điện tử LED,… 

-  Phối hợp tuyên truyền trên báo chí, trên các tập san, Bản tin, Cổng thông 

tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp 
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luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 sát với tình hình thực tế của 

địa phương. 

- Hướng dẫn các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền 

bằng những nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả; duy trì thường 

xuyên các chuyên mục tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. 

- Phối hợp với Ban An toàn Giao thông huyện và các phòng, ban, địa 

phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương trên địa bàn huyện. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện 

Xây dựng nội dung, chương trình; tiếp phát đầy đủ kịp thời các chương 

trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông về nội 

dung an toàn giao thông. Chú trọng tuyên truyền về quy tắc ứng xử văn hóa khi 

tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm, đặc biệt đối với trẻ em, khi tham gia giao 

thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tuyên truyền tác hại 

của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông... 

Phối hợp với Công an các huyện cập nhật những thông tin về tình hình tai 

nạn giao thông trên địa bàn, thông báo trên hệ thống cơ sở truyền thanh để tuyên 

truyền, giáo dục, cảnh báo kịp thời. 

3. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị ; UBND các xã  

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 sát với 

tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.  

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền năm an toàn giao thông 2023 của 

UBND huyện Tuy Đức, đề nghị các đơn vị, UBND các xã phối hợp triển khai 

thực hiện có hiệu quả./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ ATGT huyện; 

- UBND các xã; 

- Trang TTĐT huyện; 

  - Lưu: VT, VHTT (Đ). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phượng 
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