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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số: 11/HD-MTTQ-BTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-MTTW-BTT ngày 17/01/2020 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tuyên truyền, vận động toàn 

dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 510/MTTW-BTT ngày 20/01/2020 của Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Công văn 109/UBND-KTN ngày 

05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 

03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông và vận động thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông trong các tầng 

lớp Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về chấp hành 

luật an toàn giao thông, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển 

phương tiện giao thông. Với chủ đề: “Đã uống rượu bia, không lái xe”. 

2. Tổ chức các hoạt động giám sát góp phần đảm bảo hiệu lực của quy định 

pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 

trong hệ thống Mặt trận các cấp, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế và tiến tới 

giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; giảm tai nạn giao thông do nguyên 

nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông. 

3. Kết hợp công tác tuyên truyền, vận động với đấu tranh phê phán các hành vi vi 

phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đưa thông tin không chính xác làm 

ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp Nhân dân. 

4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông, góp phần 

nâng cao chất lượng khu dân cư, xã, phường nông thôn mới, đô thị văn minh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện 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 trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa, khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 

19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc 
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giao thông giai đoạn 2019 - 2021; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, đội mũ 

bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

và đường sắt; các văn bản pháp luật về an toàn giao thông và kế hoạch năm an toàn 

giao thông 2020. 

2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, mạng xã hội, nhất là trên hệ thống phát thanh, truyền hình; tập trung 

tuyên truyền quy tắc giao thông, hành vi văn hóa giao thông, trọng tâm là Luật phòng, 

chống tác hại của rượu, bia, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; Nghị định 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản pháp luật về 

an toàn giao thông.  

- Quán triệt sâu rộng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tổ chức chính trị - 

xã hội thực hiện nghiêm việc: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, trong đó cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức đi đầu trong việc nêu gương thực hiện. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và các tổ chức thành viên của MTTQ đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong 

các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động về ý nghĩa nhân văn của các quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 

bia và tính phòng ngừa, cảnh báo nhằm giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông. 

3. Tuyên truyền để người dân hiểu đúng về quyền giám sát của Nhân dân đối 

với lực lượng cảnh sát giao thông qua giám sát trực tiếp hoặc sử dụng thiết bị ghi âm, 

ghi hình. Việc giám sát này phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp 

luật, không được làm cản trở, ảnh hưởng đến cán bộ, chiến sỹ thực thi nhiệm vụ. 

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, loại bỏ những thông tin bôi nhọ, xuyên tạc, kích động 

làm tổn hại đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật. 

4. Phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng 01 mô hình điểm về khu 

dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

5. Phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp tổ chức đợt ra quân phát 

quang, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, 

phơi phóng các sản phẩm từ nông-lâm-ngư nghiệp làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp mỹ 

quan, che khuất tầm nhìn của phương tiện tham gia giao thông. 

6. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực bảo vệ các công trình giao thông 

đường bộ, đường thủy nội địa, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính 

quyền địa phương về những thiệt hại, hư hỏng của các công trình giao thông; đồng 

thời tố giác những hành vi xâm phạm hành lang lộ giới cũng như làm hư hại đến các 

công trình giao thông công cộng. 

7. Phối hợp với các ngành chức năng chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung giám 

sát việc triển khai thực hiện quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

8. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

- Giao Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Theo dõi kết quả thực 

hiện công tác tuyên truyền về đam bảo trật tự an toàn giao thông trong hệ thống 

MTTQ các cấp năm 2020; Tham mưu thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên 

truyền trong các tầng lớp nhân dân về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đảm 

bảo trật tự an oàn giao thông theo chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”. 

- Giao Ban Phong trào: Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các huyện, thị xã, thành phố xây dựng 01 mô hình điểm về khu dân cư bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông; Duy trì và nhân rộng các mô hình thực hiện an toàn giao thông có 

hiệu quả. Theo dõi kết quả thực hiện các mô hình ở cơ sở. 

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ vào nội dung hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn 

dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai từng nhiệm 

vụ, từng hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 

- Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã triển khai thực 

hiện đến khu dân cư, gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai thực hiện từng nội 

dung, chuyên đề gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam (thông qua báo 

cáo hàng tháng, quý và tổng kết năm của Văn phòng) để làm cơ sở xét thi đua, khen 

thưởng cuối năm 2020. 

Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn 

dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 của Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề 

nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố liên hệ 

với Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, số điện thoại 02963.954842 - 

02963.956624./. 

 
 

Nơi nhận: 
- BTT UBTWMTTQVN; 

- Đ/c Trương Thị Ngọc Ánh, 

  Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN; 

- Ban Phong trào UBTWMTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- BTT UBMTTQVN 11 H, TX, TP; 

- Lưu: VT, Ban TG. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Minh 

 


		2020-03-13T08:11:08+0700
	Việt Nam
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam<ubmttqvn@angiang.dcs.vn> đã ký lên văn bản này!




