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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông  

năm 2021 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh 

  

  

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-BATGT ngày 31/12/2020 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

năm 2021, hưởng ứng 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” do Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia phát động, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch triển khai 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về 

tiếp tục đẩy mạnh 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 (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và 

khắc phục ùn tắc giao thông và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của 

Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2019-2021; Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai 

đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG 

ngày 31/12/2020 về kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2021. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Giám đốc cùng sự 

tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động khi tham gia giao thông chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, 

nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở khi điều 

khiển phương tiện giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong cơ quan, đơn 

vị. 

 3. Trong năm 2021 phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi 

phạm các quy định về an toàn giao thông. 
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4. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện 

nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong cơ quan, đơn vị. 

5. Đưa tiêu chí đảm bảo ATGT vào bình xét thi đua, khen thưởng thành tích 

nhiệm vụ chung đối với tập thể, cá nhân. 

 II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp uỷ, Chi bộ, Ban Giám đốc Sở về công 

tác đảm bảo ATGT; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật 

đồng thời chủ động vận động, tuyên truyền gia đình, người thân, người dân thực 

hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh.  

 2. Thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo tại Công điện số 1711/CĐ-TTg 

ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 32/CĐ-UBND ngày 

08/12/2020 của UBND tỉnh. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức tuyên truyền 

trực tiếp hoặc treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, thi tìm hiểu pháp luật về ATGT 

trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức 

làm công tác Đối ngoại và nhân dân trong việc thực hiện công tác đảm bảo 

ATGT và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông trên 

địa bản tỉnh. Tập trung quán triệt, phổ biến chủ đề năm 2021: “Đã uống rượu, 

bia không lái xe” khi tham gia giao thông, cảnh báo những nguyên nhân và hậu 

quả tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia và các chất kích thích khác. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy 

tính hiệu quả của website songoaivuhatinh.gov.vn trong việc tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo ATGT cho người nước ngoài và 

người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài. 

3. Xây dựng "Văn hóa giao thông" trong cơ quan Sở Ngoại vụ; vận động 

cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao 

thông, gồm như tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động 

nhường đường; thân thiện với người đồng hành; không điều khiển phương tiện 

khi đã uống rượu, bia; hạn chế sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ 

người bị tai nạn giao thông… 

4. Tổ chức ký cam kết thực hiện an toàn giao thông trong cán bộ, công 

chức, viên chức; tham gia các chiến dịch tuyên truyền về ATGT theo chủ đề 

năm 2021. 

5. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến 

công tác đảm bảo ATGT vào nội dung họp cơ quan, trên Website của Sở. Biểu 
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dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 

bảo đảm ATGT; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm quy định về ATGT.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng – Thanh tra Sở xây dựng và triển khai kế hoạch tới toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch, báo cáo Chi bộ, chuyên môn và các đơn vị liên quan theo định kỳ. 

2. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thực hiện 

theo kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban An toàn giao thông tỉnh; 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT - VPTTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Thái Phúc Sơn 
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