
UBND TỈNH BẮC KẠN                      

BAN DÂN TỘC 

 

       Số:          /KH-BDT                              

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Bắc Kạn, ngày       tháng  3 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện năm an toàn giao thông 2021 

 

Thực hiện Thông báo số 64/TB - UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn - Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020, năm an toàn giao thông 2020 và 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025, năm an toàn giao thông 

2021. Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông 2021 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong 

việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, giáo dục 

An toàn giao thông (ATGT); tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, công chức, người lao động 

trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, 

cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT và văn hóa giao 

thông; góp phần giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông. 

2. Yêu cầu 

Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức và người lao 

động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm 

vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.  

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức và người lao động nghiêm túc thực 

hiện các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT. 

Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch 

bệnh theo mùa khi tham gia giao thông. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 

năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông đường bộ và khắc phục ùn tắc giao thông. Nghị quyết số 12/NQ-CP 

ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an 
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toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Chỉ thị số 

03/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Chỉ 

thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về tăng cường 

công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 

21/7/2017 của Chính phủ về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn 

giao thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 

2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực 

hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe 

đạp điện; Chiến lược đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động 

thông qua việc lồng ghép với các buổi sinh hoạt sinh hoạt chi bộ, chuyên môn, 

công đoàn,... 

 3. Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Ban chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định khi tham gia giao thông như: Đội mũ bảo hiểm, tuân 

thủ các tín hiệu giao thông, quy định về tốc độ,.. không điều khiển các phương 

tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia và các chất có cồn theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Giao Thanh tra và Văn phòng làm đầu mối tham mưu giúp Lãnh đạo Ban 

tổ chức thực hiện việc chấp hành kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông 

2021. 

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông 2021 của Ban 

Dân tộc./. 
 

Nơi nhận:                                                                                
Gửi bản giấy:                                                                   
-  Ban An toàn giao thông tỉnh; 

Gửi bản điện tử: 
- Lãnh đạo Ban; 

- TTr&VP; Phòng CSTT & KHTH; 

- Lưu VT, Tươi.         
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