
 1 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /KH-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

Bắc Kạn, ngày        tháng 01 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền năm an toàn giao thông 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BATGT ngày 16/01/2019 của Ban an toàn 

giao thông tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền năm an toàn giao thông cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của công chức, 

viên chức và người lao động về tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông 

an toàn. 

Phổ biến, quán triệt đến từng công chức, viên chức và người lao động nâng 

cao nhận thức trách nhiệm và nghĩa vụ của người tham gia giao thông với cộng 

đồng và xã hội; tạo động lực, tiền đề cho các giải pháp bền vững đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông. 

Đảm  bảo việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục; nôi dung tuyên 

truyền thiết thực, hiệu quả, phù hợp thời điểm để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên 

truyền. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyện truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 

04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội 

địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 ngày 

24 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng 

tâm bảo đảm TTATGT; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 02/11/2012 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa đến công chức, viên chức 

và người lao động trong cơ quan, đơn vị.  

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an 

toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến công chức, viên chức, người 

lao động thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”, tự giác chấp hành các quy định 
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của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lên án đấu tranh với những 

hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ứng xử thiếu văn hóa giao thông khi 

tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện.  

- Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông trong các đợt cao điểm, 

trong dịp ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên trang web của Sở, lồng ghép các cuộc họp, hội nghị… 

- Tuyên truyền trên pa nô, áp phích, băng zôn, tờ rơi, tờ gấp; băng đĩa; sách,... 

III. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ Kế hoạch này, yều cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch đã đề ra.  

Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các 

nhiệm vụ của Kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh                    (B/c); 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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