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KE HOACH
Tuyên truyn pháp 1ut v trot tçr an toàn giao thông
trên dia bàn thi xa Cüa Lô nãm 2021
Thixc hin K hotch s 98/KH-UBND ngày 25/02/202 1 cüa UBND tinh
Ngh An ye vic tuyên truyên pháp 1ut v trt tix an toàn giao thông (ATGT)
näm 2021 trên dja bàn tinh Ngh An; dê tip tic day mnh và nâng cao hiu qua
cong tác tuyên truyên, giáo dc pháp 1ut ye trt t1r ATGT, nhrn darn bâo tr.t tir
ATGT, giám thiêu tai nan giao thông (TNGT) trên dja bàn thj xa nãm 2021,
UBND thi xä Cüa Lô ban hành Kê hoach triên khai thu'c hiên nhu' sau:

I. MJC IMCH, YEU CAU
1. Muc dich:
- Nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyn pháp 1ut và xãy dirng van hóa
giao thông trong cong dông dan Cu', huó'ng tOi mt xa hi trt tir, k' cu'o'ng, an
toàn trong giao thông.
- Phát huy vai trô, trách nhim nguè'i dirng dâu cap üy, chInh quyn các
cap, cac thành viên Hi dông PBGDPL thj xa, sir phôi hp'p giü'a cac phông, ban,
ngành và näng luc, dao dirc, trách nhim cüa ngithi thirc thi COng Vii trong vic
thuc hiên nhiêm vu bão dam trât tu ATGT.
- Nâng cao vai trô, trách nhim, hiu qua hoat dng cüa CaC thành viên Hi
dOng Phô biên, giáo diic pháp luât (PBGDPL) th xà, Ban ATGT CáC phumg.
Xây dung rni quan h phi hçip dng bô, hiêu qua giü'a cac ngành, don vj lien
quan trong cong tac tuyên truyn pháp 1ut báo dam trt tur ATGT.
- Gop phn giám thiu TNGT tir 5 - 10% trén ca ba tiêu chj: s vu, s
ngu'i chêt và s ngui bj thuung so vó'i các näm truc. Gop phân phông chông
lay lan, truyn nhim djch bnh Covid-19; giãm tao nan giao thông do nguyen
nhân ngu'ñ diu khin phu'ong tin giao thông uOng ruiu, bia.
2. Yêu cãu:
- Da dng hóa cac hInh thilrc, ni dung tuyên truyn phà h9'p vi nhn thilrc
cilia tmg di tuçng tham gia giao thông, tilrng khu vrc, dia phuong khác nhau.
- Triên khai dông b cac giãi pháp nhrn nâng cao chat lu9'ng cong táC
tuyên truyn tü cp thj dn Co so. Tuyên truyên các bin pháp phông ngra, ngãn
chn cac hành vi vi pharn pháp 1ut ye trt tur ATGT là nguyen nhân trirc tiêp
gay ra TNGT nhu': ngu'ô'i diêu khin phu'o'ng tin co' giOi du'O'ng b vu'Ql qua tOc
d quy djnh, có nOng d cOn, sü' diing ma tñy, thieu chili 7 quan sat...; hInh thilrc,
rnüc xü phat khi vi pharn pháp lut ye trt tir ATGT.
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Gn trách nhim cüa cá nhân nguô'i dtrng du vii kt qua cong tác tuyên
truyên pháp lut ye trât tu ATGT trong phrn vi chiirc nãng, nhiêrn vi, thâm
quyên cña các co quan, dan vi, các thành viên Hi dông PBGDPL thj xi.
- Tuyên truyn toàn dan thirc hin dung các khuyên cáo ciia B Y té và các
cap, ngánh lien quan, dam báo v sinh khi tham gia giao thông vn tái; không
tham gia giao thông cong cong khi thuc din nghi vn, each ly do djch Covid-19.
II. DO! TIXNG, NO! DUNG VA GIAI PHAP THIJ'C HIN
1. Dôi turqng tuyên truyn
Tuyên truyn, giáo dic pháp 1ut v trt tçr ATGT và van hóa giao thông cho
can bô và nhân dan trén dia bàn toàn thi xã, dãc bit là thanh, thiu niên, các chü
Xe, chü dâu tu, lái xe kinh doanh van tãi, lái xc ô to và nguô'i diu khiên phuang
tin cá nhân, trong do tp trung vào nhóm nhmg ngu'i diu khin 0 tO, tham gia
giao thông bang xe mô to, xe gãn may, xe dap diên, xe may din; tuyên truyên,
vn dng báo v hành lang ATGT duô'ng b, duè'ng sat, duè'ng thüy ni dja.
2. Ni dung tuyên truyên
- Tuyên truyn, ph bin các quy djnh pháp lut v ATGT du'O'ng b, &thng
sat, duông thày nôi dia, hang hài, hang khOng vói chü d nãrn 2021: "Náng cao
hiéu lu'c, hiêu qua và k3" cu'o'ng thzcc thi pháp lut v A TGT" và darn bào trt ti.r
ATGT trong rni1a du ljch nàrn 2021.
- Tip tiic ph bin, quán trit các van bàn cüa các cap üy Dãng, chInh
quyên, HDND, UBND các cp ye trt tir ATGT; day manh xây dirng "van hóa
giao thông" trong cng dng dan Cu'; xây dirng diên hInh v dja phisang, co
quan, dan vj, tnring hpc không có ngthi vi phm trt t1r ATGT và không có
TNGT; hra ch9n, xây dirng các tuyn du&ng tir quàn do Doàn, Hi, các t chüc,
dan vj, T dan cix quãn 1,2 nhm bào dam trt tir ATGT, chng tái lan chim
hành lang ATGT.
- Tuyên truyn các giái pháp phông ngra, ngän chn vic 5tr diing mO to,
xe may phóng nhanh, vuot .u, lang lách, dánh vOng, ung rixo'u bia, s1r diing ma
tiiy khi tham gia giao thông...; ch tài, muc truy cliru trách nhirn hInh s1r khi
phm ti, các mu'c xi.r pht và hInh thirc xir phtt khi vi phrn giao thông.
- Các ni dung khuyn cáo, van bàn chi do cüa B Y t và các cap, ngành
lien quan v cách phOng, chng djch Covid-19 trong ngành giao thông vn tài.
Vn dng nguäi dan bInh tinh, chü dng trong cong tác phông, chông djch vàtir
giác chp hành không tham gia giao thông cOng cong khi thuc din nghi van,
each ly do dich Covid-19 d tránh lay lan ra cong dông khi tharn gia giao thông.
3. Các giãi pháp thiyc hin
- Tiêp tiic dày mnh cOng tao tuyen truyn, ph biên, giáo diicpháp lut v
trt t? ATGT trong các tang lop nhân dan; huy dng sir vào cuc dOng b các tO
chc chInh tn - xã hôi, doán th& cá nhán, doanh nghip... và nhân dan tren dja
bàn tharn gia hot dng tuyên truyn, phô bien, giáo dc pháp lut ye trt tr
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ATGT; phông, chng dich Covid-19 trong ngành giao thông vn tãi và trong
müa du lich närn 2021.
- Di mâi và da dang boa các hInh thrc tuyên truyên, xây dmg các mô
hInh, cách lam hay, hiu qua d nhân rng; tang thai luccng tuyên truyên trên các
phuong tin thông tin di chiing, các trang rning xa hi nhu facebook, zalo...; to
chirc các cuc thi; xây thing các tiu phm, ... Kiên tn xây dirng van hóa giao
thông an toàn và than thin môi tru?Yng trong rnpi tng lop nhân dan.
- Tang cuO'ng vai trô, trách nhim cüa các thành viên Hi dng PBGDPL
thj xâ, Ban ATGT thi xã, các phung trong viêc chi dao, dOn d&, kiêm tra cong
tác báo dam trt ti ATGT thuôc linh vi.rc quân l và dja bàn duçic phân cong phii
trách, theo döi, nhât là trong dot cao dim rniia du ljch närn 2021.
- To ch'Ci'c kim tra, dánh giá vic trin khai thrc hin cong tác tuyên
truyên, PBGDPL ye ATGT di vó'i các Co quan, don vj trên dja bàn.
- Phi h9'p dng b và thiRmg xuyên giQa các thành viên Hi dông
PBGDPL thj xã, Ban ATGT thj xá và các ngành có lien quan trong cOng tác
tuyên truyên pháp lut v ATGT.
- Tip tçic thirc hin t& vic thông báo các tru'?ing hçip vi phtrn den các Co
quan, to chirc, dja phuong noi Cu trñ, cong tác, h9c tp cüa ngu'O'i có hành vi vi
phm ye trt tir ATGT d nhc nh, giáo diic theo quy djnh.
- Xây drng mO hInh chi do, mô hInh thirc hin dirn cOng tác tuyên truyn
pháp lust v trt tir ATGT trên dja bàn quán 12.
III. PHAN CONG NHIM V!J
1. Phông Tur pháp (co' quan thu'ông trirc Hi dông PBGDPL th1 xã)
- Chü trI tham muu UBND thj xã các ni dung, chuung trInh d thirc hin
tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lut v trt tçr ATGT trên dja bàn thj xã;
các tiêu chI van hóa giao thông du'ng b theo Quyt djnh s 3500/QDBVHTTDL và Nghi dinh 100/2019/ND-CP ngày 30/01/2019 cüa ChInh phü quy
djnh v xir pht vi phm hành chInh trong linh virc du'O'ng be,, du'O'ng sat; tang
cithng các bin pháp phOng, chéng djch Covid-19 di vói CáC co quan, don vj
vn tái, nguñ và phuo'ng tiên tham gia giao thông theo ldiuyn cáo và quy djnh
cüa B Y t, các cap, các ngành lien quan.
- Phi hp vi các phông, ban, ngành lien quan tham misu UBND thj xà rà
soát h tMng van bàn quy phm pháp lut lien quan dn trt tu ATGT, dê xuât
süa dOi, b sung nhäm khc phuc kip thi nhU'ng bat cap, vuâng mac trong qua
trInh trin khai thrc hin (thO'i gian thirc hin: Ca nãm 2021).
- Phôi hop to chñ'c các CUÔC tp huân pháp 1ut các van bàn pháp 1ut mi
v trt tr giao thông cho dôi ngü Báo cáo vien cap thj, tuyên truyên viên cap
phuOTlg, nguO'i du'gc mñ tharn gia PBGDPL, nhãn dan, hoc sinh, sinh vien trong
nhà tru'Ong tren dia bàn thj xã (thai gian thirc hin: Qu,2 II, III, IV nãm 2021).
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- Chi dao các co quan, dan vi, cac phu'è'ng th1rc hin lông ghép tuyên
truyên pháp luât v trt tr ATGT vâo sinh hot "Ngây pháp 1ut" hang tháng tui
co' quan, dcm vi, dja phuo'ng.
- Chi dao, hu'óng dn các phu'mg và các dan vj lien quan thirc hin cong
tác xir l vi phtm hânh chInh v trât tir, ATGT nhu vi phrn v lan chim, tái lan
chiêm hành lang ATGT... theo thm quyn và quy djnh.
2. Ban ATGT th1 xä (co' quan thu'ô'ng triyc: Phông Quãn t do thD
- Phi hop vi Phông Tii pháp kim tra, don dôc, hu'ng dan các Ca quan,
dan vj lien quan và UBND phung tO chirc thirc hin Kê hoch nay.
- Phi hgp t chirc tuyên truyn, phô biên pháp lut ye ATGT, các bin
pháp dam bâo ATGT; cong tác quán l2 hành lang ATGT cho can b chü chôt,
di ngU tuyên truyên viên pháp lut phuing.
- Tham muu IJBND thj xã chi dao các co quan, dan vj, dja phu'o'ng co so to
chrc tuyên truyên, phô bin các Nghj djnh so 100/2019/ND-CP ngày
30/12/2019 cña ChInh phü quy djnh v xr phtt vi phm hành chInh trong linh
virc thrà'ng b, du'ng sat; Nghj dnh sO 86/2014/ND-CP ngày 10/9/2014 cüa
ChInh phü ye kinh doanh và diu kin kinh doanh vn tái bang 0 tO; Thông tu si
46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 cüa B GTVT quy djnh ye tái tr9ng, khô
gii hn cüa du'ng be...
- Tiêp nhn, cung cp và chi do các co quan, dan vj lien quan, UBND cac
phu'mg tuyên truyn pháp lut ye ATGT do Thu'ng trirc Ban ATGT tinh
chuyên v.
- PhM hop tng hop kt qua thirc hiên và tham mu'u so kt, tong két cong
tác tuyên truyên pháp lut v giao thông cüa Ban theo djnh kS' báo cáo Ban
ATGT tinh.
- Ra quân giái töa hành lang ATGT, thixc hin nghiêm tñc cOng tác xir l vi
phrn hành chInh trong linE vrc ATGT, dc bit là dçit cao dim rnüa du ljch sap ti.
3. Cong an thj xã
- Tip tiic dy mtnh phong trào toàn dan báo v an ninh To quc gàn vOi
vtn dng nhân dan tham gia dam báo trt t1r ATGT; duy trI, nhân rng và nãng
cao chat luong các mô hInh tu quàn trong nhân dan; tO chirc tuyen truyên cho
nhân dan các quy djnh cüa pháp lut v trt ti.r ATGT gn vci hot dng tuân tra,
kiêm soát và xir l vi phrn.
- Tip tuc thu'c hiên t& vic cung cp s lieu lien quan ye tInh hInh trt tir
ATGT tren dja bàn thi xã; gü'i các tnrng hop vi phrn v dja phuang, ca quan,
dan v, trung hoc... d có hInh thrc xü l2, quán 1 theo quy djnh.
- Tuyên truyn các quy dinh cüa pháp lut ye trt tr ATGT; ni dung Nghj
djnh 100/2019/ND-CP ngày 30/01/2019 cüa ChInh phü quy djnh ye xü pht vi
phrn hành chInh trong linh virc du'?ng bô, dung sat và các tieu chI !Vän hóa
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giao thông dung bô" kern theo Quy&t djnh s 3500/QD-BVHTTDL ngày
9/10/20 13 cüa Bô Van hóa, The thao và Du ljch...
- T chrc tp hun cho di ngü lãnh dio, can b, chin s9 Cong an ti don
vj, cac dja phuong true tip lam cong tác bâo dam trât t1r ATGT; Chi do, huâng
dn Cong an xã xir l' vi phm pháp 1ut ye ATGT.
- Phi hap t chrc tap hu.n, tuyên truyn di ngü giáo viên, h9c sinh, sinh
viên v trt tir ATOT trong các trung h9c.
- Tang cu'ng cOng tác giáo dic chInh trj - tu tu'&ng, quán i can b, chiên
lut, k cuong, xây di.rng do dirc 101 song, van hóa
s trong vic chp hânh
i.irng xir, trách nhim trong cOng viêc duo'c giao. Bôi dtrO'ng nghip vi, pháp luât,
näng lirc thrc thi cong vi, k nang giao tiêp, ü'ng xr cho can b, chiên s9 cüa
1irc lucing Cãnh sat giao thông khi tip xñc vói nhân dan.
4. Phông Giáo diic vã Dão tio
- Tip t1jc thixc hin các D an ye phô biên, giáo diic pháp 1ut trong trung
h9c, dc bit chñ tr9ng tuyên truyn pháp 1ut v ATGT.
- Chi do các nhà tru'ng tang cuè'ng cOng tác giáo dc các em h9c kin
thirc v ATGT; 2 thirc tuân thu các quy djnh v ATGT; các tác h?i tiêu crc ye
vic gay mat ATGT và TNGT gay ra; Chi dao các trung hçc nâng cao hiu qua
mO hInh "Cong truing ATGT näm 2021". Phôi hçip vO'i co quan chirc näng,
chInh quyên da phuung tO chirc tuyên truyên, giáo diic, nhc nh h9c sinh thixc
hin nghiêm các bin pháp báo dam ATGT trong mfia mu'a bão 2021.
- Chi do các nhà truè'ng phi hçp vó'i gia dInh tuyên truyn, giáo diic h9c
sinh phái di mu bão hiêm khi ngOi trén xe mO tO, xe gan may, xe may din, xe
dp din; chap hành d tuôi khi diêu khiên phuong tin tham gia giao thông; Xtr
1 nghiêrn h9c sinh vi phtm pháp lut ye ATGT khi có thông báo cüa co quan có
thâm quyên. Dua tiêu chI chap hành pháp 1ut ATGT vào tiêu chI dánh giá, xp
loai hnh kiêm h9c sinh theo trng h9c k5 và câ nãm h9c
- Phi hop các thành viên Ban chi dto ATGT th xã và cac ngânh lien quan
xây dirng, triên khai thrc hin d an tuyên truyn, giao ditc pháp lut ye trt tir
ATGT trong các cap hoc, nghiêm chinh chp hành Lut Giao thông dung b.
- Tuyên truyn, vn dng hoc sinh, giáo viên, can b, nguôi lao dng thirc
hiên các khuyên các, chi dao cüa ChInh phü, Bô Y th, các cap, các ngành ye
phOng, chOng dich Coyid-19, nht là khi tham gia giao thông cOng cong.
5. Phông Vn hóa vã Thông tin
- Chü trI, phi hop các thành vien Ban chi d.o ATGT thj xã tO chuc quán
trit, tuyén truyn v "Van hóa giao thông" dn nguiii tham gia giao thông và
toân the nhân dan.
- Chun bj ni dung và chi do UBND phuO'ng t chüc tuyên truyn thung
xuyen trên h thông ba truyn thanh cac quy djnh cüa phap Iut v ATGT, các
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he luy, tiêu cuc khi gay m.t ATGT va TNGT. Nâng cao chat lu'çmg các di
thông tin tuyên truyn lixu dng v trt tir ATGT tti các dja phucing
- Quãn 1 vic quàng cáo ruuu, bia phái gn vi ni dung cánh báo tác hti
cüa viêc lam dung nrçu bia di vó'i sñ'c khôe và nguy co' xáy ra tai nn nêu diéu
khin phuong tin khi tham gia giao thông.
- Vn dng nhtrng ngRii lam ngh thut xây dirng, sang tác các tác phâm
mang tInh sinh dng, rO net phii hçip vó'i tInh hInh tirng vi1ng, dja phu'o'ng dê
tuyên truyn ye ATGT.
- Tang cu'Ong cong tác quân 12 hot dng quáng cáo, x I nghiêm các
trithng hçip vi phtrn theo Quyt djnh s 59/2017/QD — UBND ngày 22/9/2017
và Quyt djnh s 47/2018/QD — UBND ngày 27/11/2018 ye si.ra dôi, bô sung
môt so diu cüa quy dinh xay du'ng, 1p dt các phu'o'ng tin tuyên truyên, quáng
cáo ngoài tr?ii trén da bàn tinh.
6. Trung tam Van hóa, Thông tin vã Truyên thông thj xã
- Barn sat chü d Närn ATGT 2021 "Náng cao hiu hcc, hiu qua và Icj) cu'o'ng
thy'c thi pháp luit v A TGT d xây dung, nâng cao hiu qua các chuyên miic,
chuo'ng trInh, các tin, bài, phóng sir; thu'mg xuyên phát song, dua các tin, phóng sir
ye ATGT, guo'ng ngrniii t&, vic tht trong chp hành pháp 1ut ye giao thông.
- T chirc phOng van, dôi thoi trirc tiêp nguO'i dtrng dâu, ngu'i phii trách
1mb vuc trât tu ATGT v các vn d cOn tn ti, vu'O'ng mac trong qua trInh chi
do, triên khai thirc hin nhu': giái tóa hành lang ATGT, chng tái lan chim via
he do thj d kinh doanh, hop ch gay ün tic, can tr giao thOng... nêu guo'ng
ngithi tt, vic t& v chtp hành giao thông, van hóa khi tharn gia giao thông;
tinh hinh xir pht nghiêm hành vi vi phm pháp 1ut v ATGT.
- Tang cung thai luong vâ nâng cao chit lu'cng, hiu qua tuyên truyên các
chuyên miic, chu'o'ng trInh, tin bài v cOng tác báo darn trt tir ATGT... Sap xêp,
bô trI thii gian phát song chu'o'ng trInh ATGT vào thi gian thIch hcip dé thu hi't
nguO'i xem.
- Tip tiic cp nht thu'ng xuyen, dãng các tin, bài và các van bàn quy djnh
v trt tr ATGT tren Cong thông tin din t1r thj xã.
7. Van phông HDND và UBND thj xa
Tip tuc duy tn, thu'rng xuyên, däng các khu hiu tuyen truyn ye báo
dam trt tir ATGT trén Cng chào din tir thj xã.
B tn phu'ang tiên d t chirc tuyen truyên lu'u dng khi có yêu câu cüa
Ban chi do cong tác darn bão ATGT cüa thj xä.
8. Thj Doàn
- Tuyên truyn, giáo diic các doàn viên, thanh niên, thiêu nhi t1r giac chap
hành pháp 1ut khi tham gia giao thOng. TO chii'c tp huãn cho di ngü can b
Doàn, Hôi, Dôi các cp v cong tac báo darn trt tir ATGT; hra chpn, xây drng
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các tuyên duè'ng tir quân do Doàn, Hi, Di quán 1 nhm bão dam trt tir,
ATGT, chng tái 1n chirn HLATGT.
- Nâng cao hiu qua hott dng cüa các Di tuyên truyên lu'u dng pháp 1ut
v ATGT, thanh niên tInh nguyen tham gia giü' gin trt ti? ATGT. To chirc tuyên
truyn 1uu dng tai môt s tru'ng hoc và dja bàn tr9ng diem thung xuyên xáy
ra tai nan.
- Tip ti?C dy mnh thirc hin 1ng ghép dua ni dung PBGDPL nói chung
và pháp 1ut v giao thông nói riêng vào các hot dng doàn, hôi, di; triên khai
có hiu qua cuc vn dng "Thanh nién vi van hóa giao thông" trong doàn viên
thanh, thiu nhi.
- To chirc cuc thi " tuYng d xut dam báo ATGT" theo Kê hoch cüa
cp tinh.
- Tip tue lam tt cong tác phi hap vó'i các phông, ban, ngành lien quan
thixc hin tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lut v trt tir ATGT.
9. Phông Tãi chInh kê hoich:
Kim tra, thm djnh, b trI kinh phi phii hap, dam bao hoat dng cho các
dan vi trong cOng tác bão darn, giü gin tr,t tir ATGT trên da bàn thj xâ.
10. Be ngh Uy ban Mt trn To quôc thj xã:
- Dy manh phong trào "Ngu'O'i t& vic
phát hin và nhân rng các mô
hInh tiêu biu dam bäo trât th' ATGT ó' khu dan Cu'; Lra Ch9n, xây dirng các
tuyên du'?ng tir quàn do Doàn, Hôi, cáe to chi1rc, dan vj, To dan cu quân l' nhm
bão dam trât flr, ATGT, ch6ng tái ln chiêrn HLATGT.
- Vn dng nhân dan thông qua cuc vn dng "Toàn dan doàn kt xây dung
nOng thôn rno'i, do thi van minh" d tham gia lam du'mg giao thông nông thôn,
không lan chiêm vâ tu.r giác tháo dO bàn giao mt bang cho cOng trinh giao thông.
PhOi hap vi ngành Cong an trin khai vic giáo duc, nh,c nhâ nguYi vi phm ye
trttir ATGT tai các khu dan ctr, CC ca quan, dan vl. Hu'&ng 1,'rng chu'ang trinh
Quôc gia "Thp k ATGT", ngây tuiO'ng nim nan nhân tü vong vi TNGT.
- Tham gia giám sat vic thurc hin chInh sách pháp lut v trt t.r ATGT.
11. UBND các phtrô'ng
Trên ca sá K hoach nay và tInh hInh, dãc diem cii th cüa dja phuang, xây
dirng và b trI kinh phi trin khai thirc hin hiu qua Kë hoach hoc Chu'ang
trInh Ci? th Cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo di?C pháp 1ut v trt t1.r ATGT
nàm 2021 trên dia bàn quán 1, trong do tp trung imt sO ni dung sau:
- Tiêp ti?C tuyên truyn, ph6 bin các K hoach, các van bàn pháp 1ut cüa
Trung u'o'ng và dja phu'ang v trt tir ATGT du'O'ng b, dung sat, duô'ng thüy
ni dja, các tiéu chI van hóa giao thông dithng b5 theo Quyêt djnh 3500/QDBVHTTDL; Nghj djnh 100/2019/ND-CP ngây 30/01/2019 cüa ChInh phü quy
djnh v xü' pht vi phm hành chInh trong lnh vuc du'ô'ng b, du?ing sAt; Nghj
djnh sO 86/2014/ND-CP ngày 10/9/2014 cüa ChInh phü v kinh doanh và diu
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kiên kinh doanh van tài bang ô to; Thông fli s 46/2015/TT-BGTVT ngày
07/9/20 15 cilia Bô GTVT quy dinh v tãi tr9ng, kh gii hin cüa dithng b và
các van bàn lien quan khác.
- Tang cung tuyên truyn, pM bin các bin pháp phông, cMng djch
Covid-19 dôi vâi các co quan, don vj vn tãi, ngu'ii và phu'ong tin tham gia giao
thông theo các khuyên cáo và quy dinh cilia B Y t, các c.p, các ngành lien quan.
Thirc hin hiu qua vic xay dirng các tuyn dung tir quàn do Doàn, Hi,
các tO chirc, don vi, To dan cu quán l nhrn báo dam trt tir, ATGT, cMng tái
lan chiêm HLATGT.
- Tip tuc duy trI hiêu qua, tang cu'ng thai luçing tuyên truyên, phô biên,
giáo dc pháp lu.t ye ATGT trén h tMng ba truyn thanh phung và h thông
ba truyên thanh xóm (khôi); thixc hin nghiêm viêc cam can b, cOng chüc can
thiêp vào viêc xu phit vi phtm hành chInh cüa li.rc 1u'cng chilrc nàng.
- Tang cuô'ng xl.x l' nghiêm di vi các truiing hop can b, dáng viên, nhân
dan vi phrn trât tu' ATGT. T chüc kim dirn, giáo diic nguñ vi phm pháp
luât ye TTATGT tai tO dan cu, kMi, xóm, co quan, tru'ng h9c và phán hôi cho
Cong an theo quy djnh.
IV. TO CHU'C THIIC HIIN
1. Phông Tu pháp (co quan thu'ông trirc Hi dng PBGDPL thj xã) chili tn
huo'ng dan, theo dOi, don dc các doTi vj, dja phu'ong triên khai thurc hin Kê
hoach nay.
2. Các phông, ban, ngành lien quan Cp thj xã, UBND các phuè'ng xây
dmg chuo'ng trInh và trin khai thii'c hin nghiêm tilic Ké hoch nay. Djnh ki(6
tháng, nãm) gü báo cáo v UBND thj xa (qua phông Tu pháp) dê tong hop, báo
cáo và có kin chi dio kp thai).
3. Kinh phi thirc hin: Kinh phi tuyên truyn pháp 1ut ye trt tir ATGT
duc'c b trI theo phân cp quán l ngân sách nba ntró'c.
Yêu cAu các phông, ban, ngành, UBND phu'ô'ng triên khai thirc hin
nghiêm tilic Ké hoch nay. Trong qua trInh thirc hin neu có khó khän, vithng
mc kjp th?ñ báo cáo v UBND thj xä (qua phông Tu' pháp hoc phông Quán 1
do th) d kip thai huóng dn, chi do.
Noi nhân:
- UBND tinh (b/c);
- Ban ATGT tinh (b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND thj xã (b/c);
- Các thành viên Ban chi dao ATGT thi xã;
- Các co quan, ban, nganh lien quan;
- UBND plîtrà'ng;
- Luu: VT.
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