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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 2020 

 

KẾ HOẠCH 

NĂM  AN TOÀN GIAO THÔNG 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-BATGT ngày 15/01/2020 của Ban an toàn 

giao thông tỉnh Bắc Kạn về Năm an toàn giao thông 2020, Sở Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống 

rượu bia - không lái xe”, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Nâng cao nhận thức và ý thức của công chức, viên chức, người lao động 

khi tham gia giao thông và chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là 

các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. 

2. Giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương 

tiện giao thông. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt 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 khóa XI 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; 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; Luật phòng 

chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 

Chính phủ; Kế hoạch số 15/KH-BATGT ngày 15/01/2020 của Ban an toàn giao 

thông tỉnh Bắc Kạn về Năm an toàn giao thông 2020 đến toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động thực hiện. 

2. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật 

tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông, vận động đảng viên, công chức, 

viên chức nêu gương cùng toàn dân thực hiện “ Đã uống rượu, bia - không lái xe”, 

không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm 

việc, học tập; ủng hộ lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.. 

III. Phát động phong trào thi đua Năm an toàn giao thông 2020 

(Có nội dung phát động kèm theo Kế hoạch này) 
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IV. Tổ chức thực hiện 

1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của công chức, 

viên chức, người lao động khi tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền 

pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến công chức, viên chức và người lạo 

động thuộc phòng, đơn vị quản lý; thực hiện có hiệu quả các các nội dung về 

phong trào thi đua Năm an toàn giao thông năm 2020.  

2. Tập trung tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động 

thực hiện chủ đề “Đã uống rượu - bia không lái xe”.  

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo 

kết quả thực hiện về Ban an toàn giao thông tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Ban ATGT tỉnh Bắc Kạn (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị (t/h) 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI  

NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số        KH/STNMT ngày        tháng 01 năm 2020) 

 

Để nâng cao nhận thức và ý thức của công chức, viên chức, người lao động 

khi tham gia giao thông và chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là 

các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. 

Giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện 

giao thông, Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua Năm an 

toàn giao thông năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý 

thức trách nhiệm cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu cùng 

toàn dân thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2020 là “ Đã uống rượu, bia, 

không lái xe”; xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ 

những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác 

tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. 

2. Đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị , các lực lượng chức năng trong việc triển khai thực hiện đồng bộ , 

thường xuyên, liên tục các biện pháp , giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông; vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham 

gia xây dựng thực hiện “Văn hóa giao thông” và giữ gìn trật tự an toàn giao thông. 

Xây dựng phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động. 

3. Kịp thời biểu dương khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân điển hình 

có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn giao thông ; đồng thời thẳng thắn phê 

bình, kiểm điểm, giáo dục những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông. 

4. Chỉ tiêu năm 2020: 

- Thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2020 là “ Đã uống rượu, bia, 

không lái xe,  không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ 

giữa giờ làm việc, học tập. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị được phổ biến, 

quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về trật tự an toàn giao thông. 
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5. Kết thúc Năm an toàn giao thông 2020, các phòng chuyên môn, đơn vị 

căn cứ vào kết quả hoạt động bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, 

xuất sắc gửi Văn phòng Sở để đề nghị Ban ATGT tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh khen thưởng (không xét khen thưởng đối với Lãnh đạo và tập thể Ban 

ATGT những đơn vị, địa phương có tai nạn giao thông tăng so với năm trước). 

Để thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường 

yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả./. 
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