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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2022
Thực hiện kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục
đẩy mạnh 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 (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn
tắc giao thông”; Kế hoạch số 36/KH-UBATGTQG ngày 10/01/2021 của Ủy Ban
ATGT Quốc gia; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị về năm ATGT 2022; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 26/01/2022 của
UBND huyện Hướng Hóa về năm ATGT 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao
thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch CoVid-19”. Ủy ban nhân dân xã Tân
Liên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia
giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với công tác phòng chống dịch
Covid-19.
Phấn đấu không để tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn xã.
2. Yêu cầu
Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu
năm, quý đầu năm và cả năm 2022.
Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động phù hợp
với điều kiện thực tiễn của từng thôn, đơn vị, cơ quan, trường học.
Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo
đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn
vị thực thi công vụ được giao.
Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự
ATGT, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự ATGT.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị, tuyên truyền các nội dung của Luật phòng chống
tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày
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30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ và đường sắt và Nghị định số 123/2021 NĐ-CP của Chính phủ trên
hệ thống truyền thông của xã đặc biệt phát huy vai trò của các đoàn thể, các tổ chức
chính trị - xã hội, các trường học trên địa bàn xã.
2. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử
lý vi phạm về trật tự giao thông; tăng cường tuần tra lưu động, phát huy hiệu quả mô
hình tuần tra phối hợp giữa lực lượng Công an xã với lực lượng Cảnh sát giao thông,
Công an huyện Hướng Hóa, kết hợp giữa xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
và đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến đường giao thông, đảm bảo an
ninh trật tự trên địa bàn.
3. Tham mưu các cơ quan, ban ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ và nâng
cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với
duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ
tầng hiện hữu, khắc phục kịp thời các vị trí, đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT;
nâng cao công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng
công nghệ lần thứ 4 (công nghệ 4.0) đối với công tác quản lý, hướng dẫn người tham
gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật
về trật tự ATGT.
5. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ra quân xử lý tình
trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán họp chợ và đậu đỗ xe không
đúng nơi quy định tại khu vực chợ Tân Liên.
6. Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo đảm TTATGT với việc thực hiện Nghị
quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn, hiệu quả
với dịch Covid-19.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban an toàn giao thông xã
Chủ động tham mưu UBND xã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các
thôn thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Lễ, Tết và các vấn đề
nóng, có tính chất nổi cộm, bất cập. Phòng ngừa TNGT đặc biệt nghiêm trọng, tai
nạn xe mô tô, xe máy xảy ra trên địa bàn.
Chỉ đạo các thành viên Ban ATGT xã, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của
mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch để đạt hiệu quả cao nhất.
Tổ chức theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch này về
UBND xã để báo cáo UBND huyện và Ban ATGT huyện.
Kiến nghị, đề xuất Ban ATGT huyện tham mưu Chi cục quản lý đường bộ II.5,
Sở giao thông vận tải xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.
2. Công an xã
Tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên
quan đến mô tô, xe máy trên các tuyến đường liên thôn; phối hợp với các đơn vị, lực
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lượng liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, bố trí đầy đủ biển báo hiệu, biển chỉ dẫn,
biển cảnh báo. Tăng cường xử lý vi phạm quy định về trật tự ATGT tại khu vực chợ
Tân Liên, ngã ba thôn Tân Hữu, khu vực cổng trường học trong thời gian đưa, đón
học sinh; tập trung vào các hành vi: đậu, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao
thông, lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, chở quá số người quy định, người điều
khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm nhằm chấn
chỉnh và tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao
thông đường bộ của quần chúng nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ,
sử dụng các thiết bị kỹ thuật để giám sát, phát hiện vi phạm về trật tự ATGT; căn cứ
từng thời gian và tình hình cụ thể, mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi
phạm, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và tính cưỡng chế thi hành pháp luật.
Chủ động phối hợp với đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Hướng
tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Vi phạm về nồng độ
cồn, chạy quá tốc độ quy định, đậu xe mô tô, xe gắn máy ở lòng đường đô thị trái quy
định gây cản trở giao thông.
Thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, chủ
động phát hiện các bất hợp lý về tổ chức giao thông để kịp thời tham mưu, đề xuất
kiến nghị UBND huyện, ngành Giao thông vận tải xây dựng phương án tổ chức lại
giao thông, kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các
“điểm đen”, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.
Tổ chức các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Lễ, Tết năm 2022.
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ra quân xử lý tình
trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán họp chợ và đậu đỗ xe không
đúng nơi quy định tại khu vực chợ Tân Liên.
3. Các trường học trên địa bàn
Tổ chức triển khai năm an toàn giao thông 2022. Tiếp tục tuyên truyền, giáo
dục cho học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy vào các buổi
sinh hoạt chung như: chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp gắn với trách nhiệm của Hiệu
trưởng, Giáo viên chủ nhiệm. Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường và phụ huynh học
sinh về nội dung bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn
máy và xe máy điện; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi
và chưa có giấy phép lái xe theo quy định pháp luật.
Nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục an toàn giao thông cho
giáo viên và học sinh trong năm học 2021-2022.
4. Công chức văn hóa – xã hội, tư pháp – hộ tịch
Tăng cường tuyên truyền Chủ trương, Đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, nâng cao hiệu quả, thời lượng về công tác bảo đảm trật tự ATGT; tuyên truyền
các nội dung Luật phòng chống tác hại của rượu bia số 44/2019/QH14 và Nghị định
số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và Nghị định 123/2021NĐ-CP
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường
bộ và đường sắt trên hệ thống loa phát thanh của xã.
5. Đề nghị UBMTTQVN xã và các ban ngành, đoàn thể
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT để nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên
truyền các nội dung Luật phòng, chống tác hại của rượu bia số 44/2019/QH14 và
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, Nghị định 123/2021
NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt đến cơ sở, thôn, bản; quán triệt cho cán bộ, công chức, viên
chức, các thành viên trong tổ chức của mình thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật
về trật tự ATGT.
6. BCH Đoàn thanh niên CSHCM xã
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chấp hành pháp luật ATGT tới mọi người dân,
đặc biệt đối với thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chủ động phối hợp với các trường trên địa bàn, Ban ATGT xã xây dựng
chương trình và tổ chức sân chơi tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
số 44/2019/QH14 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường
sắt, nhằm triển khai thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông 2022.
Tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, tiếp tục đẩy mạnh
có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.
7. Các thôn
Tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trong thôn về các nội dung quy định của
Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 và Nghị định số
100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, phát huy hiệu quả tuyên
truyền của hệ thống truyền thanh của thôn, bám sát chủ đề năm an toàn giao thông
năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu
quả dịch CoVid-19” để thay đổi nhận thức của nhân dân.
8. Ban quản lý chợ
Tiến hành sắp xếp lại lô quày tại khu vực chợ, tăng cường tuyên truyền, nhắc
nhở để bà con tiểu thương và nhân dân nâng cao nhận thức không kinh doanh buôn
bán lấn chiếm lòng lề đường, dẫn đến nguy cơ gây mất ATGT.
Trên đây là kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây
dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch CoVid-19” của
UBND xã Tân Liên./.
Nơi nhận:
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
- Uỷ ban nhân dân huyện (báo cáo);
CHỦ TỊCH
- Ban ATGT huyện (báo cáo);
- Công an huyện Hướng Hóa (báo cáo);
- Đảng ủy;
- TT. HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Thường trực UBMTTQ VN xã;
- Ban ATGT xã;
- Các Cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học;
- Công an xã;
- Ban quản lý chợ;
- Lưu: VT.
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