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                                                 KẾ HOẠCH 
Phát động phong trào thi đua tuyên truyền bảo đảm trật tự  

an toàn giao thông năm 2018 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BATGT ngày 19/3/2018 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lạng Sơn phát động thực hiện phong trào thi đua như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu  

 1. Mục đích  

 - Tạo sự động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trong lĩnh vực Thông tin và truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về thực hiện an toàn giao thông trên tất cả các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, 

thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT tại cơ quan, quyết tâm 

phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và 

chuyên môn nghiệp vụ. 

 - Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua. 

 2. Yêu cầu 

 - Phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông 

đảo công chức, viên chức, người lao động cùng tham gia công tác bảo đảm trật 

tự ATGT và được hưởng ứng, thực hiện thường xuyên, hiệu quả. 

 - Nội dung, hình thức, tổ chức phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; 

kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua của cơ quan và bám sát chủ đề “An 

toàn giao thông cho trẻ em” kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua 

bảo đảm TTATGT năm 2018 với các phong trào thi đua của tỉnh, của Ban An 

toàn giao thông phát động.. 

 - Phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nhằm thúc đẩy 

mạnh mẽ hiệu quả phong trào thi đua tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao 

vượt qua khó khăn; gắn kết công tác bảo đảm an toàn giao thông với phát triển 

kinh tế xã hội ở địa phương. 



 - Công tác khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện phong trào thi 

đua, bảo đảm kịp thời chính xác, công khai, công bằng, động viên tinh thần, tạo 

động lực cho các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao. 

 II. Đối tượng 

 Toàn thể Công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền 

thông. 

 III. Nội dung phong trào thi đua 

 - Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW ngày 

09/4/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ 

về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông.  

 - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm 

trật tự ATGT, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về trật tự ATGT tới các cá nhân. 

 - Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về trật tự ATGT tới mọi thành phần, Đặc biệt, tập trung chỉ đạo 

tăng cường thông tin tuyên truyền an toàn giao thông trong các ngày lễ lớn; tập 

trung tuyên truyền biện pháp hạn chế tai nạn mô tô, xe gắn máy ở khu vực 

nông thôn, biện pháp ngăn chặn tai nạn xe khách, tai nạn đường đèo dốc, tai 

nạn đắm đò, khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn 

chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; thực hiện “Đã uống rượu, bia - không 

lái xe”. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

 1. Văn phòng Sở 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông năm 2018. 

 - Phổ biến, quán triệt phong trào đến công chức, viên chức và người lao 

động trong cơ quan;  

- Tổng kết phong trào thi đua, báo cáo kết quả về Ban An toàn giao 

thông tỉnh Lạng Sơn theo đúng tiến độ. 

 2. Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc 



Trên cơ sở kế hoạch này, trưởng các phòng và đơn vị chủ động tổ chức 

quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, lao động trong đơn vị và cụ thể 

hoá các nội dung thi đua, gắn với nhiệm vụ công tác của đơn vị mình; động 

viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng 

tham gia phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018./. 
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