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UBND TỈNH BẮC KẠN 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

 

Số:              /KH-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         

           Bắc Kạn, ngày         tháng 5 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông  

và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021  
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 222-KH/UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm các quy định của 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.  

- Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia 

phối hợp ngăn chặn, xử lý các phương tiện giao thông vi phạm kích thước thùng 

hàng, chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông, góp phần 

giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. 

2. Yêu cầu  

- Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ thực hiện bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 

2019 - 2021 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; gắn trách nhiệm 

của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong 

phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị.  

- Triển khai đồng bộ, kịp thời, đầy đủ các giải pháp bảo đảm trật tự 

ATGT, đặc biệt là ATGT đường bộ theo chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM   

1. Nhiệm vụ 

- Duy trì thực hiện đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự 

ATGT, trật tự đô thị; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện với môi 

trường vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ đảng, đoàn thể; Đổi mới, nâng cao hiệu 

quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT cho công chức, 

viên chức, người lao động trong toàn ngành.  

- Tuyên truyền Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư 

khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an 
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toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc 

giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng 

cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2019-2021; Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư khóa XI.  

- Tuyên truyền về các quy định khi tham gia giao thông bằng phương tiện 

xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, vận động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ 

an toàn cao; tuyên truyền các quy định, quy tắc giao thông đường bộ, tốc độ lưu 

thông của phương tiện cơ giới đường bộ; phòng, chống rượu bia và chất kích 

thích đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Hàng năm phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương thực hiện 

tốt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn dịp trước, trong, sau tết 

Nguyên đán, các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. 

- Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành 

được tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và những kỹ năng đảm 

bảo ATGT khi tham giao thông.  

- 100% lái xe trong ngành thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ và tổ chức 

lưu hồ sơ theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị. Định kỳ 6 tháng, 1 năm các phòng, đơn vị trực 

thuộc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch và báo cáo kết 

quả thực hiện về Sở (báo cáo 6 tháng trước ngày 15/6; báo cáo năm trước ngày 

15/12 qua Văn phòng Sở).  

2. Giao Văn phòng Sở tổng hợp báo kết quả thực hiện của các phòng, đơn 

vị theo kế hoạch báo cáo Sở Giao thông vận tải và UBND tỉnh theo quy định 

(trước ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm). 

Trên đây là Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc 

giao thông giai đoạn 2019 - 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh Bắc Kạn (b/c); 

- Sở GTVT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, VP. 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Hà Kim Oanh 
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