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KẾ HOẠCH  

Triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông - năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-CAĐT ngày 05/04/2022 của Công an huyện 

Đức Thọ về Huy động lực lượng Cảnh sát khác, Công an xã, thị trấn tham gia 

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT trên địa bàn. Ban An toàn giao 

thông xã Thanh Bình Thịnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo 

TTATGT trên địa bàn năm 2022 với chủ đề “ Xây dựng văn hoá giao thông gắn 

với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thi hành công vụ ” với 

mục tiêu “ Tính mạng con người là trên hết ” gồm các nội dung cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH  

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người 

tham gia giao thông, xây dựng văn hoá giao thông trong cộng đồng. 

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường hiệu lực và kỷ cương 

của lực lượng thực thi công vụ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. 

3. Không để gia tăng tai nạn giao thông năm 2022 trên cả ba tiêu chí về số 

vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2021. 
II. YÊU CẦU 

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp 

đảm bảo ATGT trên địa bàn xã ngay từ đầu năm và xuyên suốt cả năm 2022. 

2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của địa phương, đơn vị và từng thời điểm cụ thể. 

3. 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 nhiểm 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. 

4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt 

nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT; kiểm điểm, phê bình và xử lý nghiêm các tập 

thể, cá nhân vi phạm. 
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an xã, Công an viên thôn: 

Huy động lực lượng, phương tiện mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các kỳ nghĩ lễ, hè… 

Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe mô tô 

không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, đi 

ngược chiều đường, sai làn đường quy định .... 

2. Ban văn hóa, Tư pháp xã: 

Chuẩn bị nội dung, in sao băng, đĩa, áp phích tuyên truyền đến tận người 

dân về luật giao thông đường bộ, Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 
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của chính phủ, quyết định số 994/QĐ-TTG ngày 19/6/2014 của thủ tướng chính 

phủ 

Xây dựng phóng sự, tin, bài phát trên các đài truyền thanh xã, thôn các 

hành vi ứng  xử thể hiện văn hóa giao thông, làm tốt công tác biểu dương gương 

người tốt việc tốt đồng thời phê phán các hành vi vi phạm, coi thương pháp luật 

giao thông, nguyên nhân tác hại của sử dụng rượu bia khi điều khiển phương 

tiện, hậu quả có thể xảy ra… 

3. Ban cán sự các thôn: 

Tuyên truyền trên loa phát thanh thôn để vận động nhân dân chấp hành 

nghiêm chỉnh pháp luật giao thông, quy tắc đô thị, lấn chiếm vỉa hè, hành lang 

an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường. Vận động nhân dân tự giác thu 

dọn vật liệu, phế thải xây dựng, không lấn chiếm hành lang vỉa hè, không thả 

rông trâu bò, ngựa trong khu đô thị. 

4. Các trường học trên địa bàn xã: 

Đổi mới năng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong 

trường học, giáo dục ý thức chấp hành  pháp luật cho học sinh khi tham gia giao 

thông, kết hợp với đoàn, đội và gia đình giáo dục hoc sinh đội mũ bảo hiểm khi 

tham gia giao thông bằng xe đạp điện, ngăn chặn tình trạng học sinh chưa có 

giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Đồng thời tổ chức ký cam kết 

giữa nhà trường và phụ huynh, học sinh trong việc đảm bảo an toàn giao thông, 

nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh đi học bằng xe đạp, đưa tiêu chí chấp hành 

an toàn giao thông vào đánh giá thi đua, hạnh kiểm cuối năm. 

Phối hợp với Công an xã tổ chức phổ biến tuyên truyền Luật giao thông cho 

cán bộ, giáo viên và học sinh một cách có hiệu quả; đề xuất tổ chức thi tìm hiểu 

pháp luật an toàn giao thông đối với học sinh. 

5. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc xã, đoàn thanh niên, hội liên hiệp 

phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân, liên đoàn lao động xã: Có chương 

trình hành động triển khai các hoạt động đến hội viên, đoàn viên tự giác chấp 

hành luật giao thông, đồng thời tăng cường phối hợp thực hiện tuyên truyền 

pháp luật an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân. 

6. Ban Tài chính: Kịp thời xem xét tham mưu cho UBND xã cấp, hỗ trợ 

kinh phí cho các đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. 

7. Các thành viên ban an toàn giao thông xã: Theo sự phân công của 

Trưởng ban, tăng cường bám sát cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình 

có liên quan đến trật tự ATGT theo lĩnh vực, địa bàn; tham mưu chỉ đạo kịp thời 

các biện pháp, giải pháp thực hiện trong công tác đảm bảo trật tự ATGT tại cơ 

sở đạt hiệu quả. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Trên cơ sở kế hoạch này yêu cầu cơ quan, đơn vị, thôn theo chức năng 

nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
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2. Ban ATGT phường chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế 

hoạch này; tập hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND xã, ban an toàn giao thông 

huyện theo quy định.                                                                      

 

 

 

Nơi nhận: 
-Công an huyện(Báo cáo); 

- Các thôn xóm; 

- Lưu: VT,CA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Hường 
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