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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm 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 và khắc phục ùn tắt giao thông”  

 

Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh ủy Cao 

Bằng về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) 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 và khắc phục ùn tắt giao thông” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 18-

CT/TW); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở VHTTDL là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, 

quản lý nhà nước về VHTTDL và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Gồm 06 

phòng chuyên môn: Văn phòng Sở, Thanh Tra Sở, Phòng Tổ chức Pháp Chế, 

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Phòng Quản lý Du lịch, phòng Quản lý 

Thể dục Thể thao và 07 đơn vị trực thuộc: Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Đoàn 

Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh, Ban Quản lý các 

Di tích Quốc gia đặc biệt, Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, 

Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh, với lực lượng cán bộ, 

công chức, viên chức và đội ngũ làm công tác thông tin tuyên truyền trong các 

lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch; thường xuyên tuyên truyền lồng 

ghép, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh, có trình độ chuyên môn và kỹ năng tuyên truyền tốt. 

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền về Luật An toàn giao thông 

đến cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành VHTTDL và nhân dân; nâng 

cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông. Đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật 

tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Công tác tuyên truyền 

được thực hiện xuyên suốt, rộng khắp. Trong đó, có nội dung tuyên truyền về 

việc đã uống rượu, bia thì không lái xe; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao 

thông; không tụ tập đua xe trái phép… đã góp phần quan trọng vào việc nâng 

cao ý thức, văn hóa giao thông trong nhân dân. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 45-

KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy 
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mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW (sau đây gọi tắt là Kết luận số 

45-KL/TW); Sở VHTTDL đã ban hành các văn bản liên quan như: Công văn số 

134/SVHTTDL-QLVH ngày 20/3/2019 về việc tuyên truyền, bảo đảm trật tự 

ATGT năm 2019; Kế hoạch số 73/KH-SVHTTDL ngày 05/11/2019 tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai 

nạn giao thông” năm 2019 tại Cao Bằng; Kế hoạch số 05/KH-SVHTTDL ngày 

13/01/2020 về việc tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước, 

trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Kế hoạch số 20/KH-

SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 

2020; Công văn số 613/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 14/9/2020 về việc hưởng 

ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội 

VCNet”; Kế hoạch số 80/KH-SVHTTDL ngày 23/10/2020 về Hưởng ứng“Ngày 

thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại tỉnh Cao 

Bằng năm 2020; Kế hoạch số 72/KH-SVHTTDL ngày 18/9/2020 về triển khai 

thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 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 Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh 

đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Kế 

hoạch số 88/KH-SVHTTDL ngày 16/10/2020 về triển khai Đề án tuyên truyền 

về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống 

thông tin cơ sở giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch số 06/KH-SVHTTDL ngày 

11/01/2021 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021; Kế hoạch số 

107/KH-SVHTTDL ngày 10/11/2021 về hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm 

các nạn nhân tử vong di tai nạn giao thông” tại Cao Bằng năm 2021; Công văn 

số 599/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 09/6/2022 về góp ý dự thảo Kế hoạch hành 

động thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng 

cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 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 số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của 

Chính phủ. Các hoạt động tuyên truyền được lồng ghép với hoạt động 

VHTTDL, triển khai trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị sơ kết, hội nghị 

giao ban của ngành. 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự ATGT 

trong tình hình mới, tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về ATGT; thông 

tin, giáo dục và tuyên truyền về bảo đảm an toàn trật tự giao thông tại các huyện, 

thành phố. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT 
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- Để công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 

45-KL/TW đạt hiệu quả, hàng năm Sở VHTTDL đã triển khai tuyên truyền lồng 

ghép đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về TTATGT. 100% cán bộ, công chức, viên chức trong 

toàn ngành không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; vận động gia đình và 

người thân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông; không uống rượu bia và chất kích thích trước và trong khi tham gia 

giao thông; lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.  

- Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” an toàn. Tham gia 

hưởng ứng lễ phát động đảm bảo trật tự an toàn giao thông do tỉnh tổ chức. 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện tuyên truyền lồng ghép thực hiện 

Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 45-KL/TW về công tác bảo đảm luật an toàn 

giao thông trong các hoạt động VHTTDL bằng nhiều hình thức sinh động và 

phong phú: 

+ Tuyên truyền về Luật an toàn giao thông trong các lễ hội trên địa bàn 

tỉnh. Triển khai hoạt động biểu diễn tại cơ sở được 120 buổi, tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật được 90 buổi, phục vụ hơn 45.000 lượt người xem; tổ chức chiếu 

phim phục vụ nhân dân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước và địa phương đạt 

100% chỉ tiêu. 

+ Tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động Thư viện: Thực hiện công tác 

thông tin tuyên truyền trưng bày sách kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh, 

phối hợp với một số cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh trưng bày, xếp sách 

nghệ thuật, phục vụ xe thư viện lưu động, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật về TTATGT nhân các ngày kỷ niệm, lễ hội và Ngày Sách Việt Nam 21/4.  

+ Hoạt động thanh tra, kiểm tra: Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ lưu trú du lịch, các nhà hàng tại khu vực 

Thành phố và một số huyện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách. Kiểm tra 

hành vi sử dụng đèn Led chiếu hình ảnh quảng cáo làm ảnh hưởng đến trật trật 

tự an toàn giao thông. Từ năm 2012-2022 tiến hành kiểm tra 20 cơ sở kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, TDTT. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố phối hợp 

với các phòng, đơn vị liên quan của địa phương tuyên truyền lồng ghép thực 

hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 45-KL/TW về công tác bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông trong các hoạt động VHTTDL; tham gia hưởng ứng các 

buổi mít tinh do cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức. 

2. Ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

2.1. Ưu điểm 
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- Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 45-

KL/TW được triển khai có hiệu quả, với nội dung, hình thức tuyên truyền phong 

phú, đa dạng, giúp các đối tượng dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó góp phần 

nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.  

- Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu các cấp, các 

ngành; đã nhận thức được công tác bảo đảm trật tự ATGT là nhiệm vụ trọng tâm 

và đồng bộ tổ chức triển khai thực hiện.  

2.2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

- Kinh phí hỗ trợ cho công tác tuyên thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết 

luận số 45-KL/TW còn hạn chế. 

- Sự phối kết hợp công tác tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị liên 

quan chưa được thường xuyên, kịp thời nên hiệu quả đạt được chưa cao. 

- Trình độ nhận thức của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 

thiểu số còn hạn chế; ý thức của người dân ở nơi đông dân cư chưa cao nên công 

tác tuyên truyền chưa hiệu quả. 

2.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguồn kinh phí bố trí cho các hoạt động, trang thiết bị, phương tiện 

phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 45-

KL/TW bảo đảm TTATGT còn hạn chế. 

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; thiếu thường xuyên, hấp 

dẫn; nên nhận thức về việc chấp hành an toàn giao thông chưa thực sự đúng đắn. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tuyên tuyền như xây dựng panô, áp phích, 

dàn dựng chương trình, tiết mục văn nghệ chủ đề về trật tự an toàn giao thông. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 45-

KL/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 sắt, đường thủy nội địa và 

khắc phục ùn tắt giao thông”; Luật an toàn giao thông và các văn bản liên quan 

đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

TTATGT; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng 

cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và ứng xử văn hóa khi tham gia giao 

thông. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông lồng 

ghép trong các hoạt động VHTTDL. 



5 

 

 

 

3. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một tuyên truyền viên phổ biến, 

tuyên truyền với người thân và nhân dân biết, chấp hành đúng các quy định của 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền an toàn ATGT 

gắn với tổ chức các hoạt động như: hội thi, hội diễn, tọa đàm, các hoạt động văn 

hóa văn nghệ, thể dục thể thao; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác 

chấp hành các quy định về trật tự ATGT. 

5. Tường xuyên thực hiện thông tin báo cáo, sơ kết, tổng kết.  

Trên đây là báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-

CT/TW của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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