
1

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số:  04 /KH-BATGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Giàng, ngày 09 tháng  3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BATGT ngày 03/3/2023 của Ban An toàn 
giao thông tỉnh; Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 
03/KH-BATGT ngày 24/02/2023 của Ban An toàn giao thông huyện về bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2023, Ban An toàn giao 
thông huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 trên địa 
bàn huyện, với chủ đề là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao 
thông an toàn”, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm 
tiêu chí đánh giá kết quả. Bảo đảm việc tuyên truyền được thực hiện thường 
xuyên, liên tục. Nội dung tuyên truyền bám theo chủ đề năm an toàn giao thông  
năm 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; 
các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, cảnh báo nguy cơ, hậu quả, 
nguyên nhân tai nạn, ùn tắc giao thông; Tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, 
phù hợp với từng nhóm đối tượng và thời điểm để thực hiện có hiệu quả công 
tác tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ tuyên truyền với xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm để thay đổi hành vi.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành 
pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các đối tượng trực tiếp tham gia giao 
thông, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải. Xây dựng và 
hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.

3. Giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số 
người bị thương so với năm 2022. 

4. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách 
nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 



2

trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của 
các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao 

thông
- 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: Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP 
ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông 
đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng; Nghị định số 139/2021/NĐ-CP 
ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; 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 vận tải đường bộ và đường sắt…; các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế 
giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2023 và chủ 
đề Năm An toàn giao thông 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn 
hóa giao thông an toàn”.

- Tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống an toàn 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, 
sinh viên; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; 

- Trong lĩnh vực giao thông đường bộ: Đẩy mạnh tuyên truyền về quy tắc 
giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô 
tô, xe gắn máy, xe đạp điện; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc phóng 
nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia 
giao thông; phổ biến tuyên truyền về mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi 
phạm giao thông, những hậu quả sức khỏe, gánh nặng bệnh tật, gánh nặng kinh 
tế, gánh nặng cho xã hội, di chứng do tai nạn giao thông gây ra.

- Trong lĩnh vực giao thông đường sắt: Tuyên truyền, hướng dẫn các quy 
định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt, các hành vi nghiêm 
cấm cũng như quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ 
hành lang an toàn giao thông đường sắt; quy tắc điều khiển phương tiện giao 
thông đường bộ qua các vị trí giao cắt với đường sắt; các kỹ năng điều khiển 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi đi qua đường ngang.

- Trong lĩnh vực giao thông đường thủy: Thường xuyên tuyên truyền các 
quy định về điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, 
trong hoạt động chở khách ngang sông; chủ phương tiện, người lái phương tiện 
đường thủy nâng cao điều kiện bằng, chứng chỉ điều khiển phương tiện, kiểm 
định định kỳ an toàn kỹ thuật phương tiện; vận động người tham gia giao thông 
đường thủy mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân.
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- Trong phòng, chống tác hại của rượu, bia: Tuyên truyền về tác hại của 
rượu, bia; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại 
của rượu, bia; vận động hạn chế uống rượu, bia và không điều khiển phương 
tiện giao thông, vận hành máy móc sau khi uống rượu, bia; tuyên truyền vai trò 
của gia đình, người thân trong việc thay đổi thói quen và hành vi khi tham gia 
giao thông liên quan đến bia rượu của các thành viên trong gia đình, thực hiện 
“Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. 

- Tuyên truyền các giải pháp giảm ùn tắc giao thông đặc biệt tại các khu 
vực đông dân cư; trường học, chợ, việc thực hiện công tác giải phóng mặt 
bằng; lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- Tuyên truyền biểu dương các mô hình hay; các gương điển hình, các 
hành vi đẹp, tiêu biểu trong công tác bảo đảm an toàn giao thông; xây dựng và 
thực hiện văn hóa giao thông.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn 
giao thông

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư, sinh 
hoạt các tổ nhân dân tự quản:

- Tập trung tuyên truyền tại các khu dân cư, trên các tuyến Quốc lộ, đường 
tỉnh, đường huyện, đường đô thị có mật độ phương tiện tham gia giao thông 
cao, các tụ điểm phức tạp về an toàn giao thông, các tuyến đường thường xảy 
ra tai nạn giao thông, các khu công nghiệp, các trường học…Nội dung tuyên 
truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu các quy định về trật tự an toàn giao thông. 

- Truyên truyền trong các cuộc họp dân, họp Tổ nhân dân tự quản, lồng 
ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội… chú trọng tuyên truyền đúng các đối 
tượng tham gia giao thông, nhất là nam giới về các hành vi vi phạm uống rượu, 
bia điều khiển phương tiện xe cơ giới, vi phạm tốc độ; đua xe trái phép; không 
đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện; 
chở quá số người theo quy định; đi sai làn đường, phần đường, lạng lách, đánh 
võng khi tham gia giao thông…

b) Tuyên truyền trực quan thông qua các cụm panô, áp phích…
- Tuyên truyền bằng panô, các băng rôn, áp phích, banner, tờ rơi... tại các 

tuyến đường chính, đặc biệt là tại các điểm đấu nối vào quốc lộ, các nút giao, 
các điểm mở dải phân cách, khu đông dân cư… nhằm hướng đến mục tiêu tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành 
pháp luật khi tham gia giao thông trong cộng đồng.

- Tuyên truyền bằng hình thức cấp phát tờ rơi, tài liệu,… theo chủ đề như 
vi phạm hành lang an toàn giao thông, nồng độ cồn, tốc độ, văn hóa giao thông, 
…

c) Tăng cường công tác tuyên truyền đối với những người có các hành vi 
vi phạm giao thông

    Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng làm nhiệm
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vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông (Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, 
Công an xã, thị trấn …) phải thường xuyên tuyên truyền, giải thích để người vi 
phạm giao thông hiểu về tác hại của các hành vi vi phạm, nhằm nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. 

d) Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thanh 
cơ sở 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự, chuyên mục An toàn 
giao thông phát trên Đài Phát thanh huyện và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn

- Xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp, thường xuyên để phát 
trên hệ thống Đài Phát thanh huyện, hệ thống Đài Truyền thanh xã, thị trấn.

e) Tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn giao thông trong các đợt cao 
điểm, trong dịp ngày lễ, tết, ngày nghỉ cuối tuần …

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ các nội dung kế hoạch này, các cơ quan là Thành viên Ban An 

toàn giao thông huyện xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền trong cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiến 
hành các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, tích cực và thường xuyên, 
liên tục. Thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên 
truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Phát huy vai trò của lực lượng 
tuyên truyền viên, nhóm nòng cốt trong công tác tuyên truyền về an toàn giao 
thông ở cơ sở. 

2. UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện 
sát với yêu cầu thực tế ở địa phương, đồng thời tăng cường công tác tham mưu 
thực hiện các chủ trương, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công 
tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý. 

Trên đay là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 
2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực 
hiện./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan thành viên BATGT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. TRƯỞNG BAN                                 
PHÓ TRƯỞNG BAN TT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Văn Công 
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