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KẾ HOẠCH
Công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2021
Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp
tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế
hoạch số 25/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Công tác
bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực,
hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Chương trình
hành động số 16-CTr/HU ngày 25/01/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Sông
Lô thực hiện 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” và tình hình thực tiễn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.
UBND huyện Sông Lô xây dựng Kế hoạch công tác bảo đảm trật tự an toàn
giao thông năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật
bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH.
1. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà
nước và công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức
chính trị xã hội với các xã, thị trấn trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; tăng
cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ để tạo đột phá trong
công tác bảo đảm trật tự ATGT.
2. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia
giao thông, xây dựng văn hoá giao thông trong cộng đồng gắn với nhiệm vụ
phòng, chống dịch bệnh COVID.
3. Phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết
do tai nạn giao thông (TNGT) so với năm 2020.
II. YÊU CẦU.
1. 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 toàn huyện ngay từ đầu tháng, đầu quý và
cả năm 2021.
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2. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp,
cụ thể từng nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tiễn, tránh hình thức, triệt để
thực hành tiết kiệm. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết
quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
3. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động phù
hợp với thực tiễn của địa phương, từng cơ quan, đơn vị; tuyệt đối tránh hình thức,
triệt để thực hành tiết kiệm.
4. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực
hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm
quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.
5. Rà soát tổng thể hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường giao cắt
nguy hiểm, những điểm có nguy cơ gây tai nạn giao thông (điểm đen), bến khách
ngang sông để có biện pháp giải quyết nhằm bảo đảm ATGT.
6. Tằng cường công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các trường hợp đã
uống rượu, bia điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, thành
viên ban an toàn giao thông huyện, UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện
tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Bám sát chủ đề Năm an toàn giao thông 2021 và các văn bản chỉ đạo của
Chính phủ, Uỷ ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh để tổ
chức triển khai công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn toàn huyện; Tiếp tục thực
hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực
hiện Kế hoạch số 134- KH/TU ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận
số 45- KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư
khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm
TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao
thông” ; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc
thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng
cường đảm bảo TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; 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 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP
ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ, đường sắt.
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2. Nâng cao hiệu quả của các phương thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về trật tự ATGT phù hợp với chủ đề năm ATGT tới mọi đối
tượng nhất là cho đồng bào dân tộc; phát huy vai trò của các 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” trong đó chú trọng vào ATGT cho trẻ em, đặc biệt là bám sát chủ đề an
toàn giao thông năm 2021 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật
bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.
3. Tiếp tục xây dựng văn hoá giao thông cho toàn xã hội trọng tâm là bảo vệ
an toàn giao thông cho người tham gia giao thông nhằm nâng cao khả năng tạo lập
môi trường giao thông an toàn cho người dân và nêu gương về văn hoá giao thông.
4. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Chú
trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư
phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an
huyện) nhằm xử lý các vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, xe quá
tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng
giao thông; Tăng cường tuần tra lưu động; phát huy hiệu quả mô hình tuần tra
phối hợp giữa CSGT với các lực lượng cảnh sát khác, kết hợp giữa xử lý vi phạm
về trật tự ATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông,
bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.
5. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và
chất lượng bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng khoa
học công nghệ để nâng cao chất lượng bảo trì và hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng
hiện hữu.
Thường xuyên, rà soát những bất cập, những điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn
giao thông trên các tuyến đường để cải tạo, thay thế hệ thống biển báo hoặc đề
nghị sửa chữa, thay thế biển báo, gương cầu, gờ giảm tốc, hộ lan…
6. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày
24/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao
thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số
270/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND huyện Sông Lô.
7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông,
hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát,
xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cấp hệ thống camera để
tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự ATGT bằng hình ảnh. Nâng cao năng lực
và chất lượng dịch vụ cấp cứu, chữa trị và phục hồi sức khoẻ cho nạn nhân tai nạn
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giao thông; đẩy mạnh việc tập huấn, phổ biến kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho
các lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện và toàn dân.
8. Các cơ quan và thành viên Ban An toàn giao thông huyện, Ban An toàn
giao thông các xã, thị trấn, các tổ chức, đoàn thể phải gương mẫu đi đầu trong việc
chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường công tác quản lý
nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT; phân công cụ thể và quy định
trách nhiệm cá nhân rõ ràng; từng đơn vị, từng địa phương xây dựng kế hoạch
thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT bằng những chỉ tiêu cụ thể trong
từng giai đoạn, phù hợp với phạm vi trách nhiệm và địa bàn quản lý. Quy định
việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo đảm
trật tự ATGT khi bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật của các cấp.
9. Cân đối các nguồn kinh phí theo quy định để đầu tư trang thiết bị, phương
tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông;
công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm TTATGT.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Ban An toàn giao thông huyện.
- Xây dựng và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện
kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT năm 2021 và
triển khai các chương trình, kế hoạch truyền thông theo kế hoạch; tiếp tục đẩy
mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc vận động toàn dân thực hiện “Đã uống rượu bia không lái xe” và “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; phối hợp
với các cơ quan báo chí xây dựng các phóng sự, thông điệp; in ấn áp phích, tờ rơi,
tài liệu... để tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện.
- Chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện: Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, Công an huyện, Phòng Văn hoá & Thông tin, Trung tâm văn hóa – TTTT
huyện, Huyện đoàn, Mặt trận tổ quốc huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội
Nông dân, Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn và các đoàn thể, các tổ chức
chính trị - xã hội, đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về
ATGT. Tập trung tuyên truyền về các giải pháp thực hiện chủ đề Năm An toàn
giao thông 2021: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật
tự an toàn giao thông”.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy
mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt
buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chú trọng
tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và mũ bảo hiểm đạt chuẩn có
độ an toàn cao (mũ đội kín đầu, che hàm); phấn đấu trong năm 2021 nâng cao tỷ lệ
trẻ em, học sinh đội mũ bảo hiểm.
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- Tổ chức hoạt động tuyên truyền theo chuyên đề: an toàn cho người đi xe mô
tô; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; kiểm soát uống rượu, bia đối với lái
xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây đai an toàn trên xe ô tô; an toàn
bến khách ngang sông…
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân
tử vong do tai nạn giao thông năm 2021” trên địa bàn huyện vào tháng 11.
- Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức hoặc tham gia các hội nghị tập huấn
về ATGT cho các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đoàn thển thực hiện trong
quý III.
- Chỉ đạo Công an huyện và các ngành chức năng đẩy mạnh cuộc vận động
xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước.
- Phối hợp với Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông số 3 (Sở Giao thông
Vận tải), UBND các xã, thị trấn thường xuyên ra quân tuyên truyền, xử lý các
hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, lề đường, vi
phạm về tải trọng, quá khổ...
- Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý
kịp thời các điểm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên các tuyến ĐT 306,
ĐT 306B, ĐT 307, ĐT 307B, tại các đoạn đèo dốc... Rà soát, bổ sung, sửa chữa hệ
thống biển báo, cọc tiêu,… để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
- Yêu cầu các xã Đôn Nhân, Tứ Yên, Phương Khoan và Đức Bác tăng cường
quản lý các bến đò và phương tiện thủy chở khách. Kiên quyết giám sát đình chỉ
hoạt động các bến trái phép, phương tiện không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn an
toàn. Tích cực vận động tuyên truyền hành khách mặc áo phao và sử dụng dụng cụ
cứu sinh khi đi đò, phà.
2. Công an huyện.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí
lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, điều khiển hướng dẫn giao thông. Chỉ
đạo công an các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông huyện
tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề đối với xe ô tô chở
khách, xe tải và xe mô tô, xe gắn máy vi phạm; tập trung xử phạt nghiêm các hành
vi: không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về tốc độ, chở quá tải, quá số người
quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai; đặc biệt người
điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Chủ động có phương
án phòng chống đua xe trái phép và các hành vi chống lại lực lượng chức năng
trong khi thi hành công vụ.
- Chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện quyết liệt các kế hoạch, phương án
bảo đảm trật tự ATGT, phục vụ các hội nghị, sự kiện quan trọng của đất nước,
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trọng tâm là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của
UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải đường
bộ trên địa bàn huyện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với xe ô tô chở
khách, xe taxi; xe ô tô chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng trái phép.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự
ATGT gắn với hoạt động tuần tra kiểm soát; triển khai cuộc vận động xây dựng
phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước”.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường công tác bảo đảm trật tự
ATGT. Hàng tuần, gửi danh sách những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao
thông cho Trung tâm Văn hóa – Thông tin TT, Cổng thông tin giao tiếp điện tử
huyện để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
- Tham mưu cho UBND huyện yêu cầu các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và
bảo đảm chất lượng thi công các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng
kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với UBND các xã, thị trấn, ngành chức năng
tăng cường đảm bảo trật tự ATGT tại các tuyến đường đang thi công nâng cấp, cải
tạo nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.
- Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, kiến
nghị, đề xuất khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, những tuyến
đường, đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông; xử lý kịp thời các điểm đen,
sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, cọc tiêu, gờ giảm tốc, hộ lan trên các
tuyến đường huyện.
- Tiếp tục triển khai Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư
về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông;
Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm
trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; phối
hợp với lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện quyết liệt Kế hoạch số
1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 270/KH-UBND
ngày 31/3/2017 của UBND huyện về giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao
thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện và các văn
bản khác liên quan.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông
đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, tăng cường kiểm tra,
ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy, nổ trên phương tiện chở khách;
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yêu cầu các đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ lái xe, có kiểm tra
dấu hiệu sử dụng ma tuý; tham mưu treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về
ATGT; tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội
địa, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến trái phép, phương tiện không đảm bảo
điều kiện, tiêu chuẩn an toàn, dụng cụ cứu sinh, nhắc nhở hành khách sử dụng áo
phao, dụng cụ nổi khi đi đò, phà.
- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và các cơ quan liên
quan tuyên truyền về trật tự ATGT; tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông;
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình.
4. Phòng Tư pháp.
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến pháp luật về lĩnh vực trật tự
ATGT lồng ghép vào các chương trình phổ biến pháp luật mà đơn vị thực hiện.
5. Phòng Văn hoá-Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TTTT huyện.
Xây dựng chuyên mục Phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT trên các
bản tin, pa nô, áp phích để mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn huyện có
thể tiếp cận thuận lợi, dễ dàng. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự
an toàn giao thông và lên án các hành vi vi phạm thường gặp như: điều khiển
phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; chở quá số người quy định, không đội mũ
bảo hiểm; thường xuyên tuyên truyền các Thông điệp về tác hại của việc lạm dụng
rượu, bia gắn với nội dung cảnh báo nguy cơ tai nạn do lái xe uống rượu, bia và tác
dụng của việc đội mũ bảo hiểm. Tăng cường thời lượng, đổi mới cách thức, xây
dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT, trong đó,
tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số
03/CT-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn
giao thông năm học 2021-2022; xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao
thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm
trật tự an toàn giao thông” trong toàn ngành và phát động “Tháng cao điểm an
toàn giao thông cho học sinh tới trường” - Tháng 9/2021.
- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện triển
khai chương trình phổ cập nội dung giáo dục an toàn giao thông cấp mần non và
tiểu học bằng giáo trình do Ban ATGT tỉnh và Uỷ ban ATGT Quốc gia biên soạn,
đồng thời triển khai đánh giá, nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình sân chơi an
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toàn giao thông bằng hình ảnh trực quan trong các trường mần non và tiểu học
trên địa bàn; trước mắt chỉ đạo việc 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; quy định biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng
học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có GPLX điều khiển mô tô, xe gắn máy; quy định
chế độ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc xử lý kỷ luật đối với học sinh vi
phạm quy định của pháp luật về trật tự ATGT.
- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ
chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc chấp hành nghiêm quy tắc
giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo
phao khi đi đò; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không
có giấy phép lái xe. Đưa các nội dung về trật tự ATGT vào nội dung sinh hoạt tuần,
lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn đội Quy định và thực hiện nghiêm túc việc
đánh giá đạo đức đối với học sinh vi phạm trật tự ATGT.
- Phối hợp với đơn vị liên quan duy trì hiệu quả các mô hình “Cổng trường
trật tự an toàn giao thông”, nêu cao tính tự quản của học sinh, thanh, thiếu niên
trong trường học.
7. Trung tâm Y tế huyện.
Nâng cao năng lực đáp ứng cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế, đào
tạo kỹ năng cấp cứu ban đầu về chấn thương do tai nạn giao thông cho Cảnh sát
giao thông, thanh niên tình nguyện, công an xã, thị trấn và các thành viên Tổ tự
quản trật tự ATGT.
8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Tăng cường tuyên truyền và giáo dục quân nhân thực hiện nghiêm chỉnh các
quy định về trật tự ATGT. Đưa công tác tuyên truyền ATGT vào chương trình
huấn luyện của mỗi đơn vị. Phối hợp với cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, xử
lý nghiêm đối với quân nhân, dân quân tự vệ không chấp hành quy định về trật tự
ATGT, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
10. Phòng Tài chính-Kế hoạch.
- Bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ ATGT năm 2021 từ nguồn dự toán
chi ngân sách nhà nước năm 2021 được cấp có thẩm quyền giao để các đơn vị chủ
động triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2021 theo quy
định của Luật ngân sách Nhà nước.
- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, rà soát trình UBND huyện
xem xét sửa chữa, khắc phục hư hỏng, sự cố những tuyến đường hư hỏng đảm bảo
ATGT trên địa bàn.
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9. Đề nghị Uỷ Ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo
Huyện ủy, Huyện đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến
binh, Hội Nông dân huyện... Triển khai các hoạt động chỉ đạo đội viên, đoàn
viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT khi tham gia giao thông; đưa văn
hoá giao thông vào nội dung vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá ở khu dân cư”; tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật
tự an toàn giao thông” tới mọi gia đình, khu dân cư, tổ dân phố để tuyên truyền
vận động nhân dân thực hiện.
10. UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, xây dựng Kế hoạch
thực hiện chi tiết kế hoạch này theo từng tháng, từng quý, năm và kế hoạch cụ thể
chỉ đạo lực lượng công an địa phương, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác
tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông như treo các băng zôn, áp
phích tại các tuyến đường và tại trụ sở đơn vị. Nghiêm cấm để nhân dân chiếm
dụng lòng, lề đường để họp chợ; lấn chiếm lề đường để vật liệu xây dựng, trồng
cây cối, hoa màu, phơi nông sản, đốt rơm rạ, rác thải trên lòng, lề đường, rãnh
thoát nước. Yêu cầu nhân dân vào đúng vị trí các điểm họp chợ, không họp chợ tại
các hành lang giao thông, nhằm khắc phục việc lấn chiếm lòng đường, lề đường,
hành lang an toàn đường bộ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Căn cứ Kế hoạch này và căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương,
từng đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban, ngành, các lực lượng chức năng,
các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn
huyện xây dựng Kế hoạch hoạt động Năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề
“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao
thông” và các văn bản của Trung ương, của tỉnh thực hiện trong tháng 02/2021.
Đồng thời có thông báo phân công công khai nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan,
đơn vị, tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm kiềm chế và
giảm dần tai nạn giao thông trên địa bàn toàn huyện trong năm 2021 và các năm
tiếp theo.
2. Kinh phí thực hiện: Căn cứ vào kế hoạch của các cấp các ngành Phòng
Tài chính – Kế hoạch kịp thời cấp kinh phí cho các hoạt động bảo đảm trật tự
ATGT trong năm An toàn giao thông năm 2021.
3. Chế độ báo cáo:
- Các phòng, ban, ngành và UBND các địa phương nghiêm túc thực hiện chế
độ báo cáo theo hướng dẫn của Ban ATGT huyện; Ban ATGT huyện đề xuất quy
chế gắn thi đua vào việc chấp hành báo cáo của các đơn vị, tiếp tục thông báo các
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số điện thoại đường dây nóng về ATGT để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ,
báo cáo khi cần thiết.
- Trường hợp có sự cố về hạ tầng ảnh hưởng tới ATGT, ách tắc giao thông,
những vụ việc tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
trên địa bàn, đơn vị hoặc cá nhân khi tiếp nhận thông tin phải báo ngay đến số điện
thoại đường dây nóng của Ban ATGT huyện.
Các báo cáo gửi về Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Sông Lô (qua
Phòng Kinh tế & Hạ tầng):
Điện thoại thường trực: 0987.271.333
Email: banatgtsonglo@gmail.com
4. Giao cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông huyện có trách nhiệm
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình kết quả
báo cáo UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
năm 2021, yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn
thể, thành viên Ban an toàn giao thông triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện ;
- Các phòng, ban, đoàn thể;
- Thành viên Ban ATGT huyện;
- Các cơ quan đóng trên địa bàn huyện;
- Cổng TTGT điện tử huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KT&HT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Quang Nghiệp
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