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Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh 

Lai Châu về Năm An toàn giao thông 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng Kế hoạch tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham 

gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, 

đặc biệt là thanh, thiếu niên. 

- Góp phần xây dựng và nâng cao văn hóa giao thông, ý thức, trách nhiệm 

tham gia giao thông, tuân thủ giao thông trong cộng đồng Nhân dân các dân tộc 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Yêu cầu 

Việc thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông phải bám 

sát nội dung, đa dạng hình thức, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực 

tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

1.1. Chủ đề: “Thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. 

1.2. Nội dung 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 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 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc 

phục ùn tắc giao thông.  

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền về tác hại của rượu, 

bia đối với người tham gia giao thông.  
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- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông đến cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa 

bàn; tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng 

văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết 

quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. 

- 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; đẩy mạnh 

tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép 

mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào Chương trình, Kế hoạch và hoạt 

động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trong các đợt sinh hoạt chính trị của đơn vị như các Hội nghị 

quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng, các buổi phổ biến giáo dục pháp luật 

của Nhà nước; sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể… 

- Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên 

truyền lưu động, băng rôn, khẩu hiệu, chiếu phim lưu động… 

3. Thời gian tuyên truyền  

Thực hiện thường xuyên trong năm 2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và đôn đốc các phòng, đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo Kế hoạch. 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, báo cáo cấp có 

thẩm quyền theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền tập trung hướng 

về cơ sở đảm bảo trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức và thế mạnh của 

đơn vị: câu chuyện thông tin, tuyên truyền lưu động, văn hóa văn nghệ, tổ chức các 

hội thi, hội diễn... (chú trọng việc xây dựng kịch bản tuyên truyền mang nội dung 

chủ đề Năm An toàn giao thông 2023).  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn 

hóa văn nghệ, các hoạt động tuyên truyền về thực hiện nội dung chủ đề Năm An 
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toàn giao thông 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông 

tin cơ sở để nâng cao nhận thức của Nhân dân trong thực hiện các quy định khi 

tham gia giao thông. 

3. Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chủ động lồng ghép các 

nội dung về chủ đề Năm An toàn giao thông 2023 vào các hoạt động chuyên môn 

của cơ quan, đơn vị. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc 

phạm vi quản lý thực hiện tốt các nội dung chủ đề Năm An toàn giao thông 2023. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Phối hợp với các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông triển khai, thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung chủ 

đề Năm An toàn giao thông 2023 phù hợp với thế mạnh của đơn vị và thực tiễn địa 

phương, tập trung tuyên truyền về cơ sở, chú trọng vùng sâu, vùng xa, khu vực 

biên giới. 

- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

theo quy định. 

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các 

huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu; 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (T/h); 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố (T/h); 

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện, thành phố (T/h); 

- Trang Thông tin điện tử của Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, VP, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Mạnh Hùng 
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