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S: /KH-UBND Ct'a Ló, ngày tháng 3 nárn 2022 

KE HOACH 
Phát th1ng phong trào thi dua bão dam trot tir an toàn giao thông nãm 2022 

trên dia bàn thi xã Cila Lô 

Thixc hin Kê hoch s 1 77/KH-UBND ngày 15/3/2022 cüa UBNID tinh ye vic 

phát dng phong trào thi dua báo darn trt tir an toàn giao thông nãm 2022 trén da bàn 

tinh Ngh An, UBND thj xã Cira Lô ban hành Kê hoch phát dng phong trào thi dna 

bào dam trt t11 an toàn giao thông nãrn 2022 trén dja bàn thj xã nhu sau: 

I. MJC IJICH, YEU CAU vA DOI TIxçNG THçC HIN 
1. Muc dIch: 
- Tto dng lirc rntnh me trong hot dng bâo darn trt tir an toàn giao thông 

(TTATGT) & tAt ca các linh vrc du&ng bô, du&ng thüy ni dja theo chñ d nãrn An toàn 

giao thông 2022 "Xây dirng vAn hóa giao thông an toàn gn v&i kim soát hiu qua djch 
COVID-19" v&i tinh thn "vI sirc khóe, sinh mtng cüa ngu'&i tharn gia giao thông". 

Các to chtirc, Ca nhân thi dua thirc hin nhirn vi chuyên mon dugc giao, phn du giàm 

trên 5%  s vi, s ngu'&i cht, bj thu'o'ng so v&i nAm 2021; giArn tai nin giao thông do 

nguyen nhân ung ruo'u, bia diu khin phuo'ng tin giao thông; giàm tai nan giao 

thông dc bit nghiêrn tr9ng; giárn tai ntn giao thông lien quan dn xe ô to kinh doanh 

van tãi; han  ch ti da, không d xày ra tInh trng in tAc giao thông trên cAc tric giao 

thông chInh thuc dja bàn thj xA. 
- Nâng cao hiu 1rc, hiu qua cOng tác quàn 1 nhà nithc và hoat dng thirc thi 

pháp 1ut trong linh virc báo darn TTATGT; nAng cao nhn th'c, thirc tx giác chp 
hành pháp 1ut cña ngu'O'i tharn gia giao thOng, xây drng vAn hóa giao thông trong cong 

dng; tAng cu'O'ng sir phi hçip gi'a các cp, các ngành, tO chirc doàn th xã hi trong ye 

cong tác bào darn trt tir an toàn giao thông. 
- Phát huy tinh than chü dng, tIch crc, sang tao  cüa các tp th, cá nhân; tao 

dông 1irc cho toàn th can b, cong chirc, viên chtrc tham gia cong tác bào darn trt tir 

an toàn giao thông trong các dan vj, dja phuang; nâng cao tinh thn trách nhirn, 

chuyên mon nghip via, thçrc hin t& chü d "Xây dirng vAn hóa giao thông an toàn gn 

vó'i kirn soát hiu qua djch COVID-19" v&i tinh than "vi s'c khôe, sinh mng cüa 

ngu&i tharn gia giao thông". 
- Biêu duung, khen thu&ng nhüng tp the, cá nhân có thành tIch xut sc trong 

phong trào thi dua. 
2. Yêu ciu 
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- Phong trào thi dua phãi dugc phát dng Va trin khai sâu rng, thu hñt dông dão 
can b, Cong chirc, viên chirc và ngui tham gia giao thông tham gia cong tác bâo dam 
trt tir an toàn giao thông thumg xuyen, lien tiic. 

- Ni dung, hInh thirc, bin pháp phát dng, t chirc thirc hin phong trào thi dua 
phái thirc chit, hiu qua, phü hcp vi mô hInh th chirc, chirc näng nhim vi, quyn han 
và diu kin ci th cüa don v, dja phuo'ng; kt hçp chat ch gifla phong trào thi dna 
bâo darn trat  tir an toàn giao thông nàrn 2022 vol các phong trào thi dua cia UBND thj 

xã và t chüc doàn th xã hi phát dng. 

- Phi hçp các cp üy Dàng, các ngành, các t chtrc doàn th chInh tr nhm thñc 

dy manh  rn, hiu qua phong trào thi dua, tao  sir dng thun và chI quyt tarn cao; 

gAn kt cong tác bào dam trt tr an toàn giao thông voi nhim v phát trin kinh t - xã 
hôi trên dia bàn thi xã. 

- Nâng cao cht 1ung cong tác thi dna khen thu'&ng, phi hgp chat chê kêt qua 

phong trào thi dua vó'i khen thu&ng; bão dam kjp thai, chInh xác, cong khai, cong bang, 

tao dng 1irc d tp th& cá nhân phn du hoàn thành xut sc nhim v ducic giao; tang 
t' l khen thu&ng hp'p l di voi cong chüc, viên chirc và các 1irc 1ung trirc tip lam 

cong tác báo darn trt t11 an toàn giao thông. 

3. Dôi tu'çrng thrc hin: 
- Các tp th, cá nhân thuc co quan là thành viên cüa Ban ATUT thi xã. 

- Các tp th& cá nhân thuc UBND cac phung. 
II. NOI DUNG PHONG TRAO THI DUA 
D thirc hin t& phong trào thi dua bào darn trt tr an toàn giao thông nãrn 2022, 

các phông, ban, ngành, t ch1rc doàn th xã hi cp th và UBND cáC phLthng tp trung 

trin khai, thirc hin hiu qua các ni dung sau: 

1. Nâng cao hiu hrc, hiu qua cOng tác lãnh dao,  chi  dao  thirc hin Kt 1un s 

45-KL/TW ngày 01/02/2019 cüa Ban BI thu v tip tiic dy manh  thrc hin có hiu qua 

Chi thj s 1 8-CT/TW cüa Ban BI thu khóa XI v tang cung su länh dao cüa Dâng di 
vó'i cong tác dam bão trt tir an toàn giao thông dung b, dithng sit, duông thüy ni 

dia và khc phuc in tc giao thông. Kin toàn chrc náng, nhim viii, nâng cao hiu luc, 

hiêu qua cüa Ban ATGT thj xã dáp rng yêu cu cüa tlnh hInh moi. 

2. Xây dirng chucing trInh, k hoach trin khai dam bâo thi& th?c, hiu qua ye 

bào dam trat  tir an toàn giao thOng. Trin khai thçrc hin có hiu qua K hoach s 

33/KH-UBND ngày 25/02/2022 cüa UBND thj xà ye bão darn trt tir an toân giao 

thông nàrn 2022 trën dja bàn thj xa Cü'a LO. 

3. Xây dirng, hoàn thin chuo'ng trInh, k hoach, co ch, chInh sách pháp luat a 

các quy djnh lien quan dn cOng tác bâo darn TTATGT nhm áp ding kjp thO, hiu 
qua các thành tru cüa cuc cách mng cOng nghip 1n tho Ui vào thirc tin. Long ghép 

rnic tiêu bão dam TTATGT vào các quy hoach ngành, quy hoach s1 ding dt, xây 
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dirng do thj Va các quy hotch chuyên ngành v giao thông vn tâi. 
4. Báo dam tin d, chat luçing các dci an dâu tu k& câu ht tng giao thông trpng 

dim; t chic giao thông khoa h9c, hçip 1,2; báo trI, sra chra kt cu h thng giao thông 

grn vii râ soát, xü 1 drt dim các dim tiêm n tai nn giao thông; ngAn ngi.ira xfr 

1hoatj dng 1n chim tuyn 1ung hang hãi, dung thüy ni dja, du tu nâng cp các 
bn khách ngang sOng nhm dam bão an toàn du'ng thiy ni dja. 

5. Tp trung chi do huy dng 1rc 1ung giái tôa vi phm HILATGT theo Nghj 

quy& 27/2021/NQ-HDND ngày 09/12/202 1 cüa HDND tinh; K hoch 36/KH-UBND 

ngày 20/01/2022 cüa UBND tinh; K hoch s 12/KH-UBND ngày 24/01/2022 cüa 

UBND thi xä Cira Lô. Thuà'ng xuyên kiêm tra, phát hiên, giãi tOa và ngän chn kjp thô'i 

các hành vi vi phm lông ththng, 1 dung, via he, hành lang an toàn du'ô'ng b; duy tn 

kt qua giái tOa, không d xãy ra tInh trng tái In chim. 

6. Tang cung Cong tác quân 1 nhà niiic v vn tái, tto thun igi cho san xut 
kinhh doanh vâ lu'u hânh di vâi phuong tin giao thông vn tái; du tu, phát triên h 

thng vn tãi cong cong trong do thj. 

7. Kiên trI, tIch crc xây dirng van hóa giao thông an toân. Dôi mri cong tác 

tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lut v bâo dam trt tir an toàn giao thông theo 

hung 1y thay di hânh vi lam tiêu chI dánh giá kt qua; dy manh  tuyên truyn xây 
dirng van hóa giao thông an toàn trén mng xã hi vâ h tang s; hucng dan, 1ng ghép 

muc tiêu bão dam trt tir, an toân giao thông vào chuong trInh, k hotch và hott dng 

cüa Co quan, don vj, nhà trumg, doanh nghip. 

8. Nâng cao nàng lire, hiu qua thirc thi pháp 1ut v báo dam TTATGT và 

phông chng djch bnh trong giao thông vn tái; dy mmnh rng diing cong ngh thông 

tin; xây dmg và dam bão khá näng kt ni, sü' ding chung các co sO' dt lieu gifla 

nghành Giao thông vn tái, Cong an, Y t, Bâo him và các ca quan chüc nãng có lien 

quan trong thi.rc thi pháp 1ut vâ chia sé phiic v11 cong tác xây mg, tuyên truyn, ph 

bin, giáo dc pháp 1ut v bao darn TTATGT. 

9. Nâng cao nàng lirc cO'u h, ciiru nan, ciiru chü'a ntn nhân và khc phiic hu qua 

tai nn giao thông; tp hun, ph bin k nàng so cO'u nn nhân tai nin giao thông cho 
nhân viên yt co sO', hrc 1ung thirc thi pháp 1ut và nguO'i tham gia giao thông 

II. TO CHIC THVC HItN 
1. Phong trào thi dua dugc triên khai thirc hin tr khi K hotch nay duoc ban 

hành dn ht ngày 31/12/2022. 
COng tác tO chO'c thrc hin phong trào thi dua khen thuO'ng tii các co quan, don 

vj, dja phuong là can cir d xét khen thithng ti Hi ngh tng kêt cong tác bâo dam trt 
tr an toàn giao thông nãm 2022; phLrang hu'âng, nhim v nam 2023. 

2. Các thành viên cüa Ban ATGT th xâ và UBNID các phuO'ng có tnách nhirn: 
- Can cr chrc näng, nhirn vii ctia co quan, don vj to chirc thirc hiên phong trao 
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thi dua, xác dinh cu th nhüng nhiêm v, chi tiêu, biên pháp thirc hin phü hçp vâi yêu 

cu, diu kin thuc t ô' mi ca quan, dan vi, dia phuang. 

- Ph bin, quán trit, to chic thirc hin phong trào thi dua den toân th can b, 

cong chüc, viên chirc thuc phtm vi quãn 1; phi hpp các cp üy, các doàn th tp 

trung länh dao, té chrc thirc hin phong trào thi dua dn tirng cüa Ca quan, dan vj và tn 

CG SI. 

- Thung xuyên sâu sat Ca s& dê phát hiên, xây drng, biêu duang, nhân rng các 

din hInh tiên tin; tuyên truyn, tao  sir lan tóa cüa các din hInh tiên tiên, guang nguè 

tot, viêc t&, lam nông ct cho phong trão thi dua. 
- Báo cáo tang kt phong trào và h sa dê nghj khen thuOng (nu co) v Ban An 

toàn giao thông thj xã. 

3. Thung trirc Ban An toân giao thông thj xâ. 

- Theo dOi, don dOe các dan v tO ehue, trin khai thirc hin K hoach  nay; kim 

tra viec to ChLrC, trin khai thirc hin phong trâo thi dua. 
- Tip nhn, rà soát, tèng hçp kt qua, phM hçp phOng Ni vu thrn djnh h sa dê 

nghj khen thu'ng cac tp th, Ca nhân Co thânh tIch xuât SaC trong phong trào thi dua, 

trInh UBND thi xã, Ban ATGT tinh xem xét, quyêt djnh. 

4. Ban Thi dua - Khen thuOng thj xa phi hçp eae thành viên Ban ATGT thj xã 

hu'ng dan, dOn dc, kiêrn tra eac cap, cáe ngành trong vic thirc hin phong trào thi 
dua báo dam trt tu an toân giao thông nãm 2022. Tiêp nhn vâ rà soát, thrn djnh h sa 

d nghj khen thung cua cae tp th, ea nhân Co thành tIch xut SC, trInh Chü tjch U' 

ban nhân dan th xã xern xét, quyt djnh. 

Yêu CU các phOng, ban, ngânh, doàn th cap thj lien quan, UBND cae phu'mg 

trin khai thrc hin nghiêm tác; djnh kS'  báo cáo kt qua v UBND thj xã (qua PhOng 

QLDT) theo quy djnh. 
(Trong qua trinh thy'c hin, nu Co khO khàn, vu0'ng mac báo cOo v UBND th/ 

xa, qua phOng QuOn l) do th/ de' k/p thO'i chi dgo xilc l)./ 

No'i nhân: 
- UBND tinh; 
- Ban ATGT tinh; (b/c) 
- S& GTVT Ngh An; 
- TT Thi t'iy-HDND thj xä; 
- ChO tich UBND thj xä; 
- Các thành viên Ban ATGT thi xã; 
- Các phOng, ban, ngành, doân the cap thj; 
- Dáng Uy, UB1'D các phuong; 
- Lu'u: VT-D 

TM. Uc BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

P110 CHU TICH 

VO Vn Hung 
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