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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và
chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
theo Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 1749/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh
Cao Bằng về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn
tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết
số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông và chống ùn tắc giao thông, thực hiện thành công, hiệu quả các quan
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được chính phủ đề ra trong Nghị quyết
số 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây viết tắt là Nghị quyết
số 48/NQ-CP của Chính phủ).
2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo theo đúng yêu cầu của Chính phủ
và phù hợp với thực tiễn địa phương; xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu của cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số
48/NQ-CP của Chính phủ đề ra.
- Các phòng, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tiếp tục đổi mới hình
thức, biện pháp và nội dung tuyên truyền trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật
tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là
tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết Luận số 45-KL/TW ngày
01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số
18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục
ùn tắc giao thông.
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2. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định
liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Triển khai thực hiện
có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050; chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô
thị, hạ tầng số và quy hoạch sân bay gắn với liên kết vùng và liên kết vùng) tỉnh
Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng đô
thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Quản lý
chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, bảo đảm, việc xây dựng mới hoặc chỉnh
trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh
viện…phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.
3. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao
thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì kết cấu hạ tầng
giao thông gắn với rà soát, xử lý, đề xuất xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm
tiềm ẩn tai nạn giao thông.
4. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và môi trường của phương tiện
giao thông vận tải; áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương
tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và
lưu hành đối với phương tiện, thân thiện với môi trường.
5. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân
trong việc xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ
vận tải và tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi
hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội
và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an
toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị,
nhà trường, doanh nhiệp.
6. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, áp dụng và
đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan
liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và
nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
7. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục
hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân
vien ý tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.
8. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí, hành vi văn hóa
giao thông bằng các hình thức văn hóa truyền thống. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ
để loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật
tự an toàn giao thông trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật;
giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy
ra tai nạn giao thông nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử
dụng rượu, bia.
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III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tiết kiệm có
hiệu quả như: Panô, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi; tuyên truyền thông qua các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…..
2. Tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử,
tài khoản mạng xã hội; tuyên truyền miệng, tổ chức sinh hoạt chính trị trong chi
bộ, đoàn thể cơ sở để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công
chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
- Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền
tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai
đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh tại cơ quan, đơn vị.
- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác
tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên
địa bàn tỉnh.
- Lồng ghép tuyên truyền tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và
chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo
Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ tại các làng, xã du lịch, các danh lam
thắng cảnh, địa danh du lịch, các sự kiện hoạt động quảng bá du lịch, các hoạt
động văn hóa, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ để loại bỏ những thông
tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc
gắn quảng cáo rượu bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử dụng rượu, bia.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông
các huyện, thành phố
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền về công tác bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ; thường
xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa,
văn nghệ thể thao và du lịch; tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: panô, khẩu
hiệu, áp phích, băng rôn...với nội dung về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và
chống ùn tắc giao thông.
- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn
giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò vai
trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các
công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến tích cực trong hành vi của
người tham gia giao thông.
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- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ để
loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự
an toàn giao thông trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật;
giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy
ra tai nạn giao thông nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử
dụng rượu, bia.
Trên cơ sở kế hoạch chung, đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện
có hiệu quả, báo cáo kết quả về Sở VHTTDL./.
Nơi nhận:
- Ban an toàn giao thông tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng VHTT các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, TP;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tô Thị Trang

