
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác An toàn giao thông năm 2023 

của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long 

________________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BATGT ngày 16/01/2023 của Ban An toàn giao thông 

tỉnh; Nghị quyết của Đảng ủy Sở Tư pháp về chương trình công tác năm 2023, Sở Tư pháp 

xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với một số nội dung, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền, quán triệt, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ; 

chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cộng đồng 

trong công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. 

Góp phần ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh và giao thông 

trong cộng đồng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp 

luật trong lĩnh vực đảo đảm trật tự An toàn giao thông. 

2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả, tiết kiệm 

và phù hợp với điều kiện của đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện an toàn 

giao thông trong công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. 

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, lồng ghép các nội dung tuyên 

truyền về an toàn giao thông vào các buổi sinh hoạt đầu tuần của đơn vị, tin tư pháp, Hội 

nghị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước về trật tự An toàn giao thông một cách sâu rộng đến công chức, viên 

chức và người lao động tại cơ quan, trong đó, chú trọng tập trung tuyên truyền Luật Phòng 

chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt; 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 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật 
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tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắt giao 

thông”. 

Phối hợp với Ban an toàn giao thông, Sở, ban, Ngành và các tổ chức đoàn thể tiếp tục 

mở chuyên mục An toàn giao thông trên quyển tin tư pháp. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: các Phòng chuyên môn thuộc Sở và đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch năm An toàn giao thông năm 

2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; các Kế 

hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, như: Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc 

gia bảo đảm trật tự An toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch triển khai 

Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về hệ 

thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 và các Kế hoạch An toàn giao thông năm 2023 

của đơn vị. 

- Đơn vị thực hiện: Thanh Tra-Văn Phòng Sở, các Phòng chuyên môn; các đơn vị có 

liên quan, tổ chức đoàn thể thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm. 

3. Tổ chức cho 100% công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị ký cam kết 

không vi phạm Luật An toàn giao thông. 

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra-Văn Phòng Sở, các đơn vị có liên quan, tổ chức đoàn 

thể. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2023. 

 4. Tích cực tham gia các phong trào do cấp trên phát động như Lễ ra quân năm An 

toàn giao thông 2023; đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ lớn 

khác trong năm. 

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra-Văn Phòng Sở, các đơn vị có liên quan, tổ chức đoàn 

thể. 

- Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Trưởng các Phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các tổ chức Đoàn 

thể căn cứ vào nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện tốt 

kế hoạch này. 

Giao Thanh tra-Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch 



này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về 

Thanh tra-Văn phòng Sở để cùng trao đổi./. 

Nơi nhận: 
- Ban ATGT tỉnh; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VP, TTVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Dương Minh Chiến 
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