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UBND HUYỆN TUY PHONG 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

        Số:  69  /KH-BATGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc 

            Tuy Phong, ngày 12 tháng 4  năm 2022 
   

KẾ HOẠCH  

Phát động phong trào thi đua 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 

                  

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-BATGT ngày 15/3/2022 của Ban ATGT 

tỉnh, về kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện năm an toàn giao thông 

2022. Ban An toàn giao thông huyện phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông năm 2022, để góp phần vào các nhiệm vụ năm An toàn giao 

thông 2022 với mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể sau:  

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham 

gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện hiệu quả Kế hoạch “Năm An toàn 

giao thông 2022”, với chủ đề: “ Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5%-10% về 

số vụ, số người chết và người bị thương so với năm 2021. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực 

thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

- Phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong việc chấp hành pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông để nhân dân noi theo. 

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua. 

2. Yêu cầu:  

- Phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông triển khai sâu rộng, 

thu hút cán bộ, đảng viên công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và người tham 

gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hưởng ứng thường xuyên, liên tục. 

- Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua thực chất, hiệu 

quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ phân công của từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

- Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; phối hợp chặt chẽ giữa 

kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng và phê bình kiểm điểm; khen 

thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; tăng tỷ lệ khen thưởng 

hợp lý đối với tổ chức, cá nhân và lực lượng trực tiếp tham gia làm công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông.  

 



2 

 

 

II. Đối tượng và thời gian thực hiện: 

1. Đối tượng thực hiện: 

- Tập thể, cá nhân thuộc cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện; 

- Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có liên quan. 

2. Thời gian thực hiện 

Kết thúc năm thi đua các đơn vị, địa phương gởi báo cáo về thường trực Ban 

an toàn giao thông huyện để tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Thời gian chốt 

số liệu năm tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022, thời hạn gửi báo cáo 

chậm nhất ngày 16/12/2022.   

III. Nội dung thi đua 

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, 

phân công trách nhiệm và tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch Năm An toàn giao 

thông 2022 của UBND tỉnh, gắn với điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19. 

2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định, chính sách pháp luật liên quan đến 

quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; lồng 

ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành về xây dựng, giao thông vận tải; 

xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đề án, chiến lược bảo đảm trật tự an 

giao thông trên lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao 

thông bằng các hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo và hiệu quả; trọng tâm là 

tiếp tục tuyên truyền về tác hại của rượu, bia đối với người tham gia giao thông. 

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT 

theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; kiên trì xây dựng 

văn hóa giao thông an toàn. 

4. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây 

dựng, du lịch liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung các lĩnh 

vực: Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, trên các tuyến đường thủy 

nội địa; Quản lý xây dựng, đấu nối giao thông; Quản lý hành lang an toàn giao 

thông đường bộ, đường sắt và trật tự đô thị. 

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuần tra 

kiểm soát và xử lý vi phạm: Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý hiệu quả vi 

phạm về nồng độ cồn và chất ma túy đối với lái xe; các hành vi là nguyên nhân 

trực tiếp gây tai nạn giao thông; phối hợp kiểm soát tải trọng xe, điều kiện lưu 

hành phương tiện, trật tự an toàn vận tải khách đường bộ, đường thủy nội địa. 

6. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông 

trọng điểm trên địa bàn huyện. Bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với 

rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tổ chức giao 

thông khoa học, hợp lý; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt. 
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7. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành 

giao thông vận tải, giám sát giao thông và hỗ trợ công tác thanh tra, tuần tra kiểm 

soát và xử phạt, nộp phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông. 

8. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu 

quả tai nạn giao thông. 

IV. Khen thưởng, động viên và phê bình, kiểm điểm 

1. Nguyên tắc xét khen thưởng: 

Các xã, thị trấn và các đơn vị phải có bản ký giao ước thi đua và cam kết 

thực hiện ngay từ đầu năm với Ban ATGT huyện; tổ chức phát động phong trào thi 

đua tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; có báo cáo tổng kết năm đúng nội dung 

thi đua và thời gian quy định gởi về Ban ATGT huyện; 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Ban An toàn giao thông huyện có 

trách nhiệm tổng hợp, tổ chức bình xét báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, 

trình Ban ATGT tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định 

theo thẩm quyền vào dịp cuối năm trên cơ sở kết quả thi đua của các địa phương;  

Chỉ xét khen thưởng cho địa phương phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 

5% trở lên so với năm 2021; có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền, tích 

cực trong tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, 

đường sắt và đẩy nhanh tiến độ xử lý “điểm đen”, các điểm có nguy cơ mất an toàn 

giao thông.  

Không xét khen thưởng cho các tập thể thuộc địa phương, đơn vị thực hiện 

thiếu nghiêm túc các nội dung thi đua và tai nạn giao thông tăng so với năm 2021.  

2. Hình thức và mức khen thưởng: 

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; 

- Đề nghị Trưởng Ban ATGT tỉnh khen thưởng. 

- Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng. 

3. Phê bình, kiểm điểm: 

Căn cứ vào kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

kiềm chế tai nạn giao thông của từng địa phương, đơn vị. Chủ tịch UBND huyện – 

Trưởng Ban An toàn giao thông huyện sẽ phê bình, kiểm điểm đối với người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo để tai nạn giao 

thông tăng cả 03 tiêu chí so với năm 2021. 

V. Tổ chức thực hiện 

- Ban An toàn giao thông huyện tổ chức lễ ký kết, giao ước thi đua bảo đảm 

trật tự ATGT năm 2022 giữa các địa phương. Các cơ quan thành viên Ban ATGT 

huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch và tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả. Chủ động ký kết giao ước thi đua bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông năm 2022 (mẫu ký kết kèm theo) và gửi về Ban An toàn giao 

thông huyện trong tháng 4 năm 2022. 
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- Thường trực Ban An toàn giao thông huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị và các địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. 

Đồng thời theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho Chủ tịch UBND 

huyện- Trưởng Ban ATGT huyện kết quả thi đua trong năm 2022./. 

 

Nơi nhận:  
- Ban ATGT tỉnh (báo cáo);  

- Trưởng Ban và các Phó BATGT huyện; 

- Ban ATGT các xã, thị trấn; 

- Thành viên Ban ATGT huyện; 

- Lưu VT.                       
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Nguyễn Trung Trực 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

Căn cứ Kế hoạch số……../KH-BATGT ngày …./…./2022 của Ban An toàn 

giao thông huyện về việc thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông năm 2022. 

- Tôi tên:………………………………… - Chức vụ: 

……………………….. 

- Đại diện (Sở, ban, ngành; Ban ATGT huyện, thị xã, thành 

phố)……………… 

- Đăng ký thực hiện các nội dung thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.  

…………………………………………………………………… 

Tôi xin kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu 

thiếu trách nhiệm, không quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã 

đăng ký. 

Bình Thuận,  ngày       tháng     năm 2022  

 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị  

(hoặc Ban ATGT các địa phương) 

(ký tên, đóng dấu) 
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