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S: F7KH-UBND Ca Lô, ngày tháng nám 2020 

KE HOACH 

Triên khai chirong trInh hành dng thirc hin Cuc vn dng xây dirng 
phong trào "Van hóa giao thông vó'i bInh yen song nu'&c" nãm 2020 

Thrc hin k hotch s 11 1/KH-BCD ngày 31/3/2020 cüa Ban chi dao  cuc 
4n dng XDPT "Van hóa giao thông vi bInh yen song nuóc" tinh Ngh An v 
Triên khai Chuang trInh hành dng thirc hin cuc van dng xây dirng phong trào 
"Van hóa giao thông vâi bInh yen song nuc", Ban chi dao  Cuc vn dng xây 
drng phong trào van hóa giao thông vi bInh yen song nithc thj xa Ci:ra Lô xay 
dirng k hoch trin khai nhis sau: 

I. MIJC IMCH, YEU CAU 
1. Thirc hin có hiu qua Chi thj s 09-CT/TW ngày 0 1/12/2011 cüa Ban 

BI thu Trung uang Dãng v tang c1.rng sr lãnh dio cüa Dâng dM vi phong trào 
toàn dan bão v an ninh T quc trong tInh hInh m1i; K& 1un s 45-KL/TW ngày 
0 1/02/2019 cüa Ban BI thu v tip tiic dy mtnh thrc hin Chi thj s 18-CT/TW 
ngày 04/9/20 12 v tang cumg sir lãnh dto cüa Dâng di vOi cOng tác dam báo 
TTATGT duO'ng b, du&ng sit, duông thüy ni dja va khc phiic ün ttc giao 
thông; ChI thj s 20/CT-TTg ngày 03/10/20 13 cüa Thu tucng ChInh phU v tang 
cuèng thijc hin các giâi pháp dtp bach nhm ngän chtn tai nan  giao thông hang 
hãi và dung thüy ni dja; Chi thj s 23/CT-TTg ngày 05/7/20 16 cüa Thu tuYng 
Chinh phü v "Tang cu&ng các giái pháp dam bâo trat  tir an toàn giao thông du&ng 
thüy ni dja trong tInh hInh mOi"; Nghj djnh s 132/2015/ND-CP ngày 25 tháng 
12 näm 2015 cüa ChInh phü quy djnh v xü pht vi phm hành chInh trong linh 
vrc giao thông duông thüy ni dja 

2. Tip tic nhân rng và phát huy hiu qua cüa các mô hInh "Van boa giao 
thông du&ng thüy" dat  tiêu chun, kt hçp tp trung xây dimg mô hmnh van hóa 
giao thông du&ng thüy ni dja tai  các câng, bn, ciim dan cu, dan vj hânh nghê 
trén the tuyn dung thüy ni dja; cci quan quán 1 nhà nuccc có lien quan dn 
duing thüy ni dja ... 1p 'ai  trtt t1r, gop phn phông ngüa tai nan,  giãm thiêu 
thiêt hai, nâng cao hiu qua cong tác bão dam TTATGT du&ng thüy ni dja trong 
thôi gian tâi. 

3. Phát buy vai trô thu dng, tIch circ, sang tao  cüa các tp the, cá nhân gan 
väi cong tác phi hçip cüa các 1ixc luçing chüc nàng và toàn dan trong cOng tác 
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dam bão TTATGT drning thüy ni dja. Tp trung nâng cao trInh d chuyên mon 
nghip vii, tinh than trách nhim cüa lirc luçmg chüc näng trong thirc hin cOng 
tác, xây dimg hInh ành ngir?ñ thrc thi cong vii diing mrc, có van hóa khi xir 1 
cong vic và tip xüc vth nhân dan. 

II. NQI DUNG TRQNG TAM 
1. Rà soát, dánh giá thirc trng tInh hInh hoat dng, hiu qua thirc tin các 

mô hInh "Van hóa giao thông duè'ng thüy" dang trin khai; phi hçp thrc hin 
các giãi pháp h trçY nh&ng mô hInh hoat dng chija hiu qua. Dng thai, khâo 
sat xây dxng các mô hInh môi ô các dja bàn phüc tp v giao thông drnmg thUy, 
cap giây chiirng nhn mô hInh dat  chun "VAn hóa giao thông dung thñy" cho 
các mô hInh dat  chun theo tiêu chI tai  cong vAn s 58/UBATGTQ ngày 
28/02/20 12 cüa Uy ban ATGT Quc gia. 

2. Khão sat, hra chçn các tuyn, cãng, bn, doanh nghip, hçp tác xã, t 
chirc xA hi... hoat dng kinh doanh vn tâi trên duông thüy ni dja lam hat  nhân 
d xây drng các mô hInh "VAn hóa giao thông dithng thüy" mdi, chi tr9ng xây 
dmg trên các tuyn, da bàn phirc tp v tInE hinh TTATGT, TTXH. Kt hçp 
1ng ghép cuc vn dng xây drng phong trào "VAn hóa giao thông vi bInh yen 
song nuóc" vi các phong trào khác d m& rtng và nâng cao hiu qua cüa Cuc 
vn dng. 

3. T chüc tng kt 05 nAm thirc hin Cuc vn dng xây dirng phong trào 
"VAn hóa giao thông vi bInh yen song mrc" giai doan 2016 - 2020 d dánh giá 
kt qua, rut ra bài h9c kinh nghim tü cuc vn dng, d xutt hinh thirc t chirc 
tuyên truyn, 4n dng xây dirng vAn hóa giao thông dis&ng thüy ni dja phü hçp 
vâi tInh hInh mcii (co ke' hogch cy the1  riêng). 

4. Phi hqp vi các cci quan truyn thông, ban, ngành chüc nAng và UBND 
các phithng dy manh  và di mcci cong tác tuyên truyn v Cuc vn dng, phô 
bin, giáo diic pháp 1ut v TTATGT duè'ng thug ni dja, biên soan tài 1iu tuyên 
truyn v k nAng tham gia giao thông dithng thUy an toàn vii các ni dung thit 
thrc, cii th& phü hcip vâi t&ng di tu'çmg d thu hut si,r quan tarn hithng üng, üng 
h cüa dông dáo qun chiing nhân dan. Quan tam cong tác dào tao  di ngü báo 
cáo viên, tuyên truyên viên; chit trçng tuyên truyên, vn dng ngui dan tham 
gia giao thông drning thüy sir ding áo phao, diing c1i mM ctru sinh, dc bit là trén 

các phucing tin loai  nhô và phuong tin thô sci. 
5. Tang cuông cong tác quãn l nhà nithc v TTATGT, TTXH trên các 

tuyn dithng thüy ni dja. Phi hçip kim tra lien nganh gifla hrc 1ung Cong an 

th xA, Thanh tra giao thông vn tâi và Chi ciic dAng kim kim 3, kién quyêt xu 

l theo quy djnh cUa pháp lutt nhting tru?Yng hçip không dam báo ATGT nhis: 
cãng, bn khOng phép, không báo dam diu kin an toàn; phuo'ng tin thüy khOng 
clang k, dAng kim; ngui diu khin phucing tin khOng có bng, chñng chi 
chuyén mOn theo quy djnh; khai thác khoáng san, dánh bat, nuôi trOng thüy san, 
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xây dirng cong trInh ãnh huO'ng dn 1ung và hânh lang bâo v lung; thiu trang, 
thiêt bj an toàn, không chp hành ni quy an toân trên phuxng tin, không chap 
hânh si.,r hithng dn cüa thuyn viên, ngui lái phuang tin; không mc áo phao 
ci'ru sinh hotc không mang ding c ni cru sinh khi tham gia giao thông duô'ng 
thüy ni dja... 

6. Chil tr9ng tham mu'u, d xut hoàn thin h thng van bàn quy phm 
pháp pháp lut, các giâi pháp và hInh thüc h trçi, giüp d ngu'i dan gn vâi dy 
mtnh cong tác câi cách thu tiic hânh chInh. 

7. Tang cu&ng vai trô, trách nhim cüa thành viên Ban ATGT thj xã diám 
báo thrc hin ding chüc náng, nhim vii dã chrçic phân cOng, dng thñ lam t& 
cong tác pMi hcip giüa các dan vj chi'rc näng, các cp chInh quyn trong vic 
thirc hin Cuc 4n dng. 

8. Chü tr9ng cOng tác so', tng kt và nâng cao chat 1u9'ng các Hi nghj, 
hi tháo các cp v chuyên d "Van hóa giao thông dumg thüy" nhm rut kinh 
nghim, djnh hithng xây drng Cuc vn dng trong thi gian tip theo gãn vii 
thirc hin t& cOng tác thi dfla, khen thrnng nhm dng viên kjp thñ các t chirc, 
cá nhân có thành tIch xut sc trong cOng tác bào dam TTATGT trên dithng thüy. 

III. TO CHtC THI)'C HIN 
1. Ban chi dao  cuc vn dng "Van hóa giao thông vi bInh yen song nc" 

cüa thj xã (Cong an thj xA là dan v thuông trrc) có trách nhim: 
- Hucng dan, don dc viêc trin khai chuong trInh hành dng thirc hin 

cuc vn dng xây dçrng phong trâo "Van hOa giao thông vâi bInh yen song nithc" 
nAm 2020 và dánh giá kt qua hot dng các mô hInh dã xây dirng. 

- Tham mini xây dirng k hoch trin khai và t chute tng kt 5 nàm thc 
hin cuc vtn ding 20 16-2020 trên da bàn thj xã Cura Lô. 

- Chü trI phi hçTp vói các ban nghành thj xã kim tra vic t chüc, triên 
khai thirc hin phong trào thi dua. Tip nhn, rà soát và thm djnh h so' d ngh 
khen thuing các tp th& Ca nhân có thành tIch xut sc trong thurc hin phong trào 
thi dua. 

2. Ban chi dio cuc 4n dng "Van hóa giao thông vi bInh yen sOng nuó'c" 
thj xa phát dng phong trào thi dua thirc hin Cuc vn dng xây dirng phong trào 
"Van hóa giao thông vi bInli yen song niió'c" giai dotn 201 6-2020 ban hành kern 
theo Quy& djnh s 552/QD-UBATGTQG ngày 01/12/2018 cña Uy ban ATGT 
Quc gia và ni dung Chtrang trInh hành dng so 125/CTHD-UBATGTQG ngày 

19/03/2020 cUa Uy ban ATGT Quc gia d xây dirng K hotch triên khai thirc 

hiên trên dia bàn thi xã; 
3. Giao COng an thj xa -Ca quan thrniing tnrc (Di CSGT-TT) giup Ban chi do: 
- Ttng hcip danh sách các mô hInh "Van hóa giao thông duô'ng thüy" báo 

cáo Ban chi dao  cuc 4n dng "Van hóa giao thông vi bInh yen song nuc" cüa 

tinh theo quy djnh. 
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- Biên soan,  in n, cp phát các tài 1iu phiic vi,t cong tác tuyên truyn cuc 
4n dng và t chi1rc kim tra hot dng cüa các mô hmnh. 

- Djnh kI 6 tháng, 01 nAm tng hçp báo cáo tInh hInh, kt qua gtri Ban chi 
dto cuc 4n dng cüa tinh và Cong an tinh (qua phông CSGT) theo quy djnh. 

Nhn duçc K hoch nay yêu cu các Ban, ngành có lien quan và UBND 
các phuô'ng trin khai thirc hin nghiêm tüc; Nu có khó khãn vithng mc báo 
cáo v Ban chi do cuc vn dng thj xâ (qua Cong an thj xã Cüa Lô) d ducic 
hithng dn./. 

No'inhân: 
- UBND tinh Ngh An; (de b/cáo) 
- Ban ATGT tinh; 
- Các thành viên BCD (dé chi dao); 
- CATX, UBND các phurng (de tlh); 
- Luu: VT-DT 

TM. UY BAN NHAN DAI) 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Hung 
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