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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 

 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 299-KH/HNDTW ngày 23/01/2018 của Trung ương 

Hội Nông dân Việt Nam về việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham 

gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2018 và Kế hoạch số 12/KH-BATGT  

ngày 12/01/2018 của Ban ATGT tỉnh về “Kết hoạch năm an toàn giao thông 

2018”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu. 

 - Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc tuyên truyền vận động cán 

bộ, hội viên, nông dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông. 

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người 

tham gia giao thông, thực hiện nếp sống “ Văn hóa giao thông” trong cộng đồng.  

- Phối hợp tham gia giảm thiểu số vụ tai nạn, số người chết và bị thương vì 

tai nạn giao thông trên địa bàn; giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối 

với trẻ em. Tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật giao thông trực tiếp tại các kỳ 

sinh hoạt chi, tổ Hội Nông dân góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong nông 

thôn. 

II. Nội dung hoạt động. 

1. Công tác tuyên truyền. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 18 – CT/TW ngày 04/9/2012 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo đảm TTATGT  đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; 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 nhằm nâng cao nhận thức, ý 

thức tự giác, chuyển đổi hành vi của người nông dân khi tham gia giao thông đảm 

bảo an toàn giao thông, tập trung các nội dung sau : Quy tắc giao thông đường bộ; 

phòng chống uống rượu, bia và các chất có cồn đối với người điều khiển phương 

tiện cơ giới đường bộ; tốc độ lưu thông của phương tiện cơ giới đường bộ; đội mũ 

bảo hiểm cho mình và cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, 

xe máy điện; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt và các đường ngang dân sinh; 

hành lang an toàn giao thông đường sắt; các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn 

trong hoạt động chở khách du lịch; tăng cường nghĩa vụ của người nông dân đối 



với đảm bảo thực hiện an toàn giao thông hàng không tại các bến cảng hàng 

không… 

 - Tăng cường sự phối hợp với các đơn vị cùng cấp đối với công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại địa phương. 

 - Đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là đồng 

bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi 

tham gia giao thông, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông. Đồng thời bảo vệ an 

toàn giao thông cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hóa giao thông.  

- Tổ chức các hoạt động theo chủ đề: An toàn cho người đi xe mô tô; đội mũ 

bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông; kiểm soát tốc độ; kiểm soát trọng tải 

xe; kiểm soát uống rượu, bia đối với lái xe; an toàn đường ngang đường sắt.  

2. Các hình thức hoạt động tuyên truyền.  

- Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại chi, tổ Hội về hướng dẫn cách 

phòng tránh tai nạn giao thông, các hành vi đúng sai trong giao thông cho hội viên, 

nông dân trong các cuộc sinh hoạt, trên loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn.  

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông cùng cấp treo băng rôn, panô, áp 

phích, khẩu hiệu, tờ rơi… Chú trọng tuyên truyền ở các vùng sâu, vùng xa, ven 

đường quốc lộ, đường sắt. 

- Phối hợp tổ chức lễ ra quân, diễu hành, cổ động theo chủ đề: Quy tắc giao 

thông đường bộ, phòng chống uống rượu, bia đối với lái xe, đội mũ bảo hiểm; quy 

tắc an toàn khi vượt đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt; điều kiện 

bảo đảm an toàn phương tiện đường thủy chở khách. Thành lập các câu lạc bộ “An 

toàn giao thông”, vận động các chi Hội, tổ Hội, hội viên nông dân và gia đình đăng 

ký cam kết chấp hành luật giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về 

hành lang an toàn giao thông. 

-  Các cơ sở Hội có điều kiện tổ chức thi về an toàn giao thông với các hình 

thức bài viết, tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ theo nhiều chủ đề như: Lái xe an toàn, 

tìm hiểu pháp luật giao thông, gương người tốt việc tốt về an toàn giao thông. 

3. Tổ chức xây dựng phong trào Nông dân tham gia giữ gìn trật tự an 

toàn giao thông. 

-  Xây dựng các mô hình của nông dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông. Mỗi huyện chỉ đạo ít nhất 1 xã điểm, thành lập các câu lạc bộ, chi tổ Hội 

Nông dân “ An toàn giao thông” như : mô hình “ Cổng làng sáng – xanh – sạch – 

đẹp – an toàn giao thông”; mô hình “ Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn” 

tại các đường ngang dân sinh không có rào chắn; tổ chức đội nông dân tình nguyện 

tham gia đảm bảo an toàn giao thông; tham gia hỗ trợ, sơ cấp cứu khi xảy ra tai 

nạn giao thông… 

-  Tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn : Các cấp Hội vận động 

hội viên, nông dân hiến đất, góp công, góp của duy tu, bảo dưỡng làm mới đường 

giao thông nông thôn nhằm góp phần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông 

nông thôn. Xây dựng con đường, đoạn đường nông dân tự quản an toàn giao 

thông; phấn đấu mỗi chi Hội tự quản một đoạn đường an toàn giao thông. 



          - Tham gia phối hợp khắc phục kịp thời các yếu tố hạ tầng có nguy cơ xảy ra 

tai nạn giao thông tại các đường cong hoặc trên đèo dốc; khắc phục kịp thời các “ 

điểm đen”. 

 - Tham gia thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông 

đường bộ theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của thủ tướng Chính 

phủ, ngăn chặn việc tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường 

sắt; làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp ngăn chặn việc mở đường ngang trái 

phép; thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo tại các điểm giao thông cắt đường 

bộ với đường sắt.   

 III. Tổ chức thực hiện. 

 1. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố xây dựng kế 

hoạch cụ thể của cấp mình và triển khai thực hiện các nội dung trên phù hợp với 

địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện quý, 6 tháng, năm về Tỉnh Hội. 

 2. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giao Ban Kinh tế - Xã hội có trách 

nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và tham mưu cho Ban Thường vụ 

Tỉnh Hội báo cáo kết quả về UBND tỉnh và các ngành có liên quan./. 

  

 

Nơi nhận:         T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Ban Xã hội-Dân số, Gia đình TW Hội                                            PHÓ CHỦ TỊNH  

- Ban ATGT tỉnh;                                                     
- Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố;     (đã ký) 

- Lưu VP, Ban KT - XH. 

 

        

  

                       Trần Thị Kim Liên 

 

 

 


