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Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm, Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-STTTT ngày 04/02/2021 của của sở Thông tin và 

Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021. 

UBND huyện hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền   trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, 

cụ thể như sau 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1.Mục đích. 

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; 

xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng; 

 - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật 

tự, an toàn giao thông của các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông, người điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động giao thông vận tải, gắn với thực hiện giãn cách trong hoạt động giao thông vận 

tải trong phòng, chống đại dịch covid-19; 

 - Nâng cao vai trò và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là lực 

lượng thực thi công vụ trong việc quản lý hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương 

tiện, chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè hành lang an toàn giao thông nhằm bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho người tham gia giao thông. 

2. Yêu cầu. 

- Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền; linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả tạo 

sự đồng thuận của người dân trong việc tiếp nhận thông tin. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền phải được triển khai và thực hiện thường xuyên, rộng rãi, 

bám sát chủ đề trong năm 2021 đã được Ban An toàn giao thông huyện lựa chọn và phát 

động với Chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông”. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN: 

1.Nội dung tuyên truyền. 

 - Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền, 

phổ biến về Luật giao thông đường bộ, đường sắt… và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà 



nước và của tỉnh đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt quan tâm 

tuyên truyền, phổ biến nội dung Công điện số 1711/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021. 

 -Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là đến cán bộ, 

đảng viên trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao 

thông; chống lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường 

bộ nhất là trong dịp tăng cao mật độ người và phương tiện đi lại trong các dịp Lễ, tết. 

 - 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; cách ứng xử 

văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên; đấu tranh lên án các hành vi vi 

phạm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời giới thiệu các mô hình, bài học kinh nghiệm 

trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các địa phương và các nước trên thế giới. 

 - Tuyên truyền, phổ biến các quy tắc tham gia giao thông, những quy định bắt buộc 

khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; phổ biến các 

mức xử phạt đối với các hình vi phạm Luật an toàn giao thông; tuyên truyền, khuyến khích 

người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông “xanh” (như đi xe đạp, đi bộ) nhằm 

giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, nơi tập trung đông dân cư; chống lấn chiếm lòng đường, 

lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ. 

 - Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT đường thủy gắn với việc thực 

hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” và 

phòng chống đuối nước trẻ em. 

 - Tiếp tục tuyên truyền về quy tắc an toàn giao thông đường sắt, hành lang an toàn 

giao thông đường sắt; cảnh báo những hành vi mất an toàn giao thông đường sắt như: buôn 

bán, họp chợ, phơi nông sản, lấn chiếm hành lang giao thông đường sắt, mở các lối đi 

đường ngang tự phát. 

 - Tuyên truyền về văn hóa giao thông hàng không; công tác kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ có liên quan; hình 

thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm an toàn hàng không. Tuyên 

truyền về tác hại của rượu, bia; các mức độ nguy cơ gây tai nạn giao thông khi uống rượu, 

bia nhằm nâng cao ý thức của tất cả người tham gia giao thông: “Đã uống rượu, bia - 

Không lái xe”. 

 - Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử 

vong vì tai nạn giao thông năm 2021; Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 7; 

Tháng an toàn giao thông; cuộc thi báo chí viết về An toàn giao thông. 

 2. Hình thức tuyên truyền. 

 - Xây dựng chuyên đề, chuyên mục, đưa tin bài tuyên truyền trên các ấn 

phẩm, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của 

các cơ quan đơn vị. 



 - Tham gia sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, thi viết về đề tài đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông; tổ chức hội thi, hội diễn; tuyên truyền thông qua các buổi 

sinh hoạt cộng đồng. 

 - Tuyên truyền thông qua hình thức biên soạn in tờ rơi, áp phích, pa nô, khẩu hiệu, 

băng zôn. 

 - Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền. 

 - Tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền về công tác đảm bảo TTATGT. 

 - Tổ chức triển lãm ảnh, tranh cổ động và tuyên truyền lưu động về ATGT. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã, thị 

trấn thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT trên hệ thống truyền thanh. 

 - Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền trên hệ thống trang 

thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. 

 2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 

 - Triển khai các hình thức tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn  toàn huyện phù hợp với tình hình thực tế tại huyện. 

 -Thường xuyên tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hệ 

thống đài truyền thanh huyện. Đặc biệt, đối với các  đơn vị có tuyến đường 217 và đường 

Hồ Chí Minh đi qua cần quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

an toàn giao thông, những quy định bắt buộc khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe 

gắn máy nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao 

thông của người dân. 

 - Xây dựng và sản xuất các phóng sự tuyên truyên về công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông phát trên Đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh cấp cấp xã, thị trấn. 

 - Tổ chức triển lãm ảnh, tranh cổ động, tuyên truyền lưu động về đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông. 

 - In tài liệu, tờ rơi, tờ gấp và làm cụm Pano tuyên truyền phổ biến pháp luật về an 

toàn giao thông. 

 - Cập nhật thông tin, viết tin, bài trên Website và Bản tin thông tin truyền 

thông của huyện. 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT; thường xuyên 

đưa tin, bài tuyên truyền về công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện; phản ánh, biểu 

dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, đồng thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm pháp luật về ATGT của các 

tổ chức cá nhân.  



- Nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự trong chuyên mục giao thông 24h hàng 

ngày, trong đó đặc biệt quan tâm đưa tin và các hình ảnh về các vụ tai nạn giao thông xảy 

ra do lỗi thiếu ý thức của người tham gia giao thông vào khung giờ hợp lý để cảnh báo 

người dân có ý thực phòng, tránh. 

3. Các xã, thị trấn: 

- Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn về bảo đảm 

an toàn khi tham gia giao thông, nhất là dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Tuyên truyền cho người tham giao thông không uống riệu, bia khi tham gia giao 

thông; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không lạng lách, đánh võng… 

- Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là đến cán bộ, đảng viên 

trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; 

chống lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. 

Trên đây là hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về công tác đảm bảo TTATGT năm 

2021. UBND huyện Cẩm Thủy yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai và thực hiện, 

định kỳ 6 tháng ( trước 18/6), năm ( trước 08/12) gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện Cẩm Thủy (Qua Phòng Văn hóa và thông tin) qua hòm thư: hongvd.camthuy để 

tổng hợp báo cáo UBND huyện và Ban ATGT huyện./. 

 

Nơi nhân:  
- Như trên; (Để thực hiện) 

- Sở TTTT; ( Để báo cáo) 

- Sở VHTTDL; ( Để báo cáo) 

- Thường trực HU-HĐND& UBND;   ( Để báo cáo) 

- Trang thông tin ĐT huyện (để T/h); 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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