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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện “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”
Thực hiện Kế hoạch số 597/KH-UBND ngày 12/10/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện “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” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “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”, với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức
của người tham gia giao thông.
Các hoạt động triển khai cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, phù
hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về an toàn giao thông đường bộ và tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia.
2. Tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao
thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông, nhất là đối với giao thông đường
bộ; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; giới thiệu các
mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các
nước trên thế giới.
3. Đẩy mạnh tuyên truyền về quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham
gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện;
các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh
võng; hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông; phổ biến tuyên truyền về
mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông, những hậu quả đối với sức
khỏe con người, gánh nặng bệnh tật, gánh nặng kinh tế, gánh nặng cho xã hội, di
chứng do tai nạn giao thông gây ra. Tuyên truyền, khuyến khích công chức, viên
chức, người lao động tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc
phương tiện “xanh” (như xe đạp, đi bộ) nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.
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4. Trong phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với người tham gia giao thông:
Tuyên truyền về tác hại của rượu, bia; tác hại của rượu, bia giả, không bảo đảm chất
lượng, an toàn thực phẩm; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia; các biện pháp
giảm tác hại của rượu, bia; vận động hạn chế uống rượu, bia và không điều khiển
phương tiện giao thông, vận hành máy móc sau khi uống rượu, bia; tuyên truyền vai
trò của gia đình, người thân trong việc thay đổi thói quen và hành vi khi tham gia giao
thông, thực hiện “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.
5. Thường xuyên tuyên truyền các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn
khi tham gia giao thông đường thủy, vận động công chức, viên chức, người lao
động khi tham gia giao thông đường thủy mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi
cá nhân.
III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở
Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường mở chuyên mục
tuyên truyền về an toàn giao thông; tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu,
bia.
Hình thức: Các tin, bài, phóng sự, câu chuyện, chương trình phát thanh,
truyền hình, phim tài liệu, phóng sự...
2. Tuyên truyền tại các cuộc họp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chi bộ
hàng tháng
Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ
Chính Minh Sở thường xuyên thực hiện tuyên truyền các nội dung về an toàn giao
thông; tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu bia đến toàn thể công chức,
viên chức, người lao động trong đơn vị lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ,
sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức triển
khai thực hiện kế hoạch này.
2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực
thuộc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm
về Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những
nội dung cụ thể của Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở
chủ động đề xuất gửi Văn phòng Sở để tổng hợp và báo cáo Giám đốc Sở xem xét,
quyết định.
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Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “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” của Sở Tài nguyên và Môi trường./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị (t/h);
- Lưu: VT, VP (Hạnh).
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