UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NGOẠI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 183/BC-SNgV

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự ATGT năm 2021
nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Thực hiện Công văn số 138/BATGT-VP ngày 04/11/2021 của Ban An
toàn giao thông tỉnh về việc hướng dẫn chấm điểm, xếp loại công tác đảm bảo
an toàn giao thông năm 2021; Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATGT NĂM 2021
1. Công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành
Tổ chức quán triệt chỉ đạo các phòng, đơn vị tiếp tục triển khai Kế hoạch
số 89/KH-UBND ngày 02/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực
hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo
đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 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; Kế hoạch số 25/KH-BATGT ngày 23/2/2021 của Ban An toàn
giao thông về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao
thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 53//BATGT-VP ngày 19/4/2021
của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm
“Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet; Công văn số
2418/UBND-GT ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai
thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;
Công văn số 7229/UBND-GT ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng
cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong Quý IV năm 2021.
Để cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về an toàn
giao thông nói trên, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-SNgV ngày
23/3/2021 triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2021
tại đơn vị.
2. Các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT và
thực hiện các kế hoạch
Tại Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2021, 100% cán bộ ký cam
kết thực hiện an toàn giao thông.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao
thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tuyên truyền tác hại
của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và an toàn xã hội; phổ biến tuyên
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truyền về những hậu quả về sức khỏe, gánh nặng bệnh tật, di chứng do tai nạn
giao thông gây ra; hàng tháng, trong hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đã đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, phổ biến giáo dục pháp luật
quy định về an toàn giao thông.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên với
công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông. Tập trung
triển khai 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 bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; 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 - 2022; Kế hoạch số
89/KH-UBND ngày 02/04/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị
Quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính Phủ về tăng cường đảm bảo
trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn Hà
Tĩnh; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc triển
khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020
của U ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai Năm An toàn giao thông
2021. Xác định đây là nhân tố quan trọng để phát triển bền vững, được thể hiện
rõ trong các quy hoạch, chính sách phát triển chung của tỉnh, quy hoạch, kế
hoạch của các ngành, địa phương, là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, cơ bản
và lâu dài. Bên cạnh đó, Sở cũng đã đưa nội dung về thực hiện an toàn giao
thông vào nội quy, quy định của cơ quan cũng như Quy chế thi đua khen thưởng
của Sở.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, nhằm đảm bảo an toàn các hoạt
động vui chơi của người dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, L 30/4 - 01/5, Cấp
ủy, Ban Giám đốc Sở phân công, bố trí thành ph n trực m i ngày g m lãnh đạo
Sở và đại diện các phòng, đơn vị. Sở đã quán triệt với toàn thể CBCCVC không
tụ tập đông người, đã uống rượu bia là không lái xe, nghiêm t c thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
khuyến cáo của Bộ Y tế. Báo cáo kịp thời tình hình trật tự an toàn giao thông dịp
nghỉ nghỉ Tết, dịp L 30/4 - 01/5 (Báo cáo số 21/BC-SNgV ngày 17/2/201 về
kết quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19
trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và L hội xuân 2021; Báo cáo số 55/BCSNgV ngày 02/5/2021 về công tác đảm bản an toàn giao thông trong dịp nghỉ L
30/4 - 01/5 năm 2021).
3. Nhận xét, đánh giá chung
Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai
nghiêm t c các kế hoạch các cấp về an toàn giao thông. Chính vì vậy, trong năm
2021, 100 CBCCVC của cơ quan chấp hành nghiêm t c các quy định của
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pháp luật, không có trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, không lái xe khi
uống rượu bia, sử dụng chất kích thích; không lái xe vượt quá tốc độ; không sử
dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi tham gia điều khiển
xe mô tô, xe gắn máy ; CBCCVC của đơn vị thường xuyên phối hợp với chính
quyền địa phương nhằm đảm bảo tình hình trật tự ATGT trên địa bàn.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương của
tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để nâng cao nhận
thức và trách nhiệm của m i cán bộ về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đẩy
mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự với nhiều hình
thức đa dạng phong ph phù hợp. Phải coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng
hàng đ u về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
2. Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các nội dung theo tinh th n của
Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình hành
động số 30/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 811/CTr-TU
của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW 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” và các kế hoạch của UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh.
3. Triển khai nghiêm t c việc ban hành các kế hoạch của Sở, báo cáo kết
quả thực hiện đ ng thời gian và quy định. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo
dục, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhất là việc chấp
hành về n ng độ c n, tốc độ, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao
thông năm 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở Ngoại vụ (gửi
kèm bảng tự chấm điểm và xếp loại thi đua công tác trật tự ATGT năm 2021)./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận
- Ban ATGT tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VPTTr.

Ngô Thị Hoài Nam
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