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KẾ HOẠCH
Tổ chửc Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 đo Liên hợp quốc
phát động với chủ đề “Tốc độ” tại địa bàn thành phố Kon Tum
Thực hiện Ke hoạch số 25/KH-BATGT ngày 20/4/2017 của Ban an toàn giao
thông tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4
do Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Tốc độ” tại Kon Tum; Công văn số 26/CVBATGT ngày 25/4/2017 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tuyên truyền quy
định tốc độ xe cơ giới khi tham gia giao thông. Ban An toàn giao thông thành phố
Kon Tum xây dựng Ke hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU:

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ quy định tốc độ đối với người điều
khiển phương tiện cơ giới đường bộ; giảm tai nạn giao thông đường bộ có nguyên
nhân từ vi phạm tốc độ, nhất là tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;
2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung biển báo hiệu tốc độ họp lý, tạo điều kiện tốt
nhất đế người lái xe nhận biết và chấp hành đúng quy định về tốc độ;
3. Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện cơ giới
đường bộ vi phạm quy định tốc độ;
4. Chiến dịch phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả và đồng loạt
trên địa bàn thành phố.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017.
III. NỘI DUNG:

1. Công tác tuyên truyền: Đồng loạt tổ chức chiến dịch tuyên truyền“Tuân
thủ quy định tôc độ” trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cơ quan,
đơn vị, các tổ chức đoàn thể; đặc biệt trong các doanh nghiệp hợp tác xã vận tải hành
khách và hàng hóa.
a) Nội dung tuyên truyền:
- Tổ chức chiến dịch tuyên truyền và mở đợt cao điểm xử lý vi phạm tốc độ đối
với doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ;
- Tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về tốc độ xe tham gia giao thông trên
đường bộ, các quy định pháp luật về xử lý hành vi vi phạm quy định tốc độ đối với
lái xe;
- Nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm về tốc độ, giải pháp
phòng ngừa vi phạm tốc độ . . .;
- Vận động mọi tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật
vê trật tự an toàn giao thông, thực hiện nêp sống văn hóa giao thông, biểu dương
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gương người tổt, việc tốt đi đôi với việc phê phán lên án các hành vi cố ý vi phạm về
trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm các quy định về tốc đô khi lái xe.
b) Hình thức tuyên truyền:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, UBND các xã, phường,
các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, người đứng đầu các doanh nghiệp
Hợp tác xã vận tải hành khách, hàng hóa tổ chức tuyên truyền, giáo dục tại cơ quan,
đơn vị doanh nghiệp các văn bản pháp luật về an toàn giao thông, nhằm nâng cao ý
thức tự giác chấp hành, đặc biệt là các quy định tốc độ khi lái xe;
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chiến dịch “Tuân
thủ quy định tốc độ tố chức các cuộc họp chuyên đề, tuyên truyền trên Đài phát
thanh-Truyền hình thành phố, xe thông tin tuyên truyền lưu động, các cụm loa truyền
thanh xã, phường vê công tác giáo dục, quản lý người lái xe vi phạm trong lĩnh vực
trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm về tốc độ khi điều khiển phương tiện
tham gia giao thông.
- Tổ chức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, pano, áp phích, tờ rơi, băng
rôn, các bảng tin điện tử ...
c) Khẩu hiệu tuyên truyền:
- “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe
- “Nhanh một phút - Chậm cả đời
- “Không vượt quá tốc độ quy định
- “Phía trước tay lái là cuộc sổng”.
2. Công tác tổ chức giao thông, chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông:
- Rà soát, đề xuất, kiến nghị bổ sung điều chỉnh hợp lý, đầy đủ hệ thống biển
báo hiệu về tốc độ trên đường bộ để tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở lái xe “Tuân thủ
quy định tốc đ ộ ” khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là tại các
tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ đĩa qua địa bàn thành phố;
- Duy tu bảo dưỡng hệ thống đường bộ; bổ sung gò giảm tốc từ đường phụ ra
đường chính; khăc phục kịp thời các diêm đen trên tuyên đường bộ.
3. Công tác kiểm soát, xử lý vi phạm:
- Tổ chức “Đợt cao điểm” tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định tốc độ
trên địa bàn thành phố, sau đó duy trì thường xuyên theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát
và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; ứng dụng khoa học công nghệ trong việc
giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vi
phạm quy định về tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình
xe 0 tô;
- Tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát, phát
hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ của lái xe; kiểm soát trên các tuyến
quôc lộ {theo phân cấp) và một số tuyến giao thông trọng điểm;
- Đối tượng tập trung xử lý vi phạm: Lái xe khách, lái xe tải nặng và xe mô tô.
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IV. TỎ CHỨC THựC HIỆN:

1. Phòng Văn hóa -Thông tin: Chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp thành
phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, Đài Truyền thanh và Truyền hình
thành phố và ƯBND các xã, phường trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên
truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đưa tin bài để tuyên truyền trước trong
và sau quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.
2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Tổ chức tuyên truyền bằng xe
thông tin tuyên truyền lưu động các quy định của pháp luật về tốc độ của phương tiện
cơ giới đường bộ; tuyên truyền bằng hình thức băng rôn theo các khẩu hiệu tuyên
truyền tại Ke hoạch tại một số tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố nhằm hưởng
ứng tích cục Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên họp quốc phát
động với chủ đề “Tốc độ ”
3. Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố: Tăng cường thời lượng, mở
chuyên trang, chuyên mục, đăng tin, bài, phát thông điệp về “Chiến dịch tuyên truyền
và cao điếm xử lỷ vi phạm tốc độ đoi với doanh nghiệp, Hợp tác xã vận tải và người
điều khiến phương tiện cơ giới đường h ỡ \ Đồng thời, thông báo công khai trên các
phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên đưa tin kết quả thực hiện kế hoạch,
lưu ý nêu gương người tốt việc tốt, phê phán, lên án các trường hợp vi phạm {danh
tính của người vi phạm).
4. Công an thành phố:
- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát khác
tố chức “đợt cao điểm’’ triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm tốc độ và các lỗi vi phạm khác có liên quan: chạy xe phóng
nhanh, lạng lách, uđánh võng” trên đường, vượt đèn đỏ, tránh, vượt trái quy
định...trong đó, chú ý đối tượng là thanh, thiếu niên, lái xe vận tải hành khách và
hàng hóa; xây dựng Ke hoạch bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ
đê kiếm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm thường xuyên xảy ra
tình trạng chạy xe quá tốc độ quy định;
- Phối hợp với cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố {phòng
Quản lý đô thị) đê tông họp, tham mưu ƯBND thành phô báo cáo kết quả việc triển
khai thực hiện các nội dung tại Ke hoạch này.
5. Phòng Quản lý đô thị:
- Tiếp nhận, cấp phát tờ rơi, áp pích tuyên truyền quy định tốc độ xe cơ giới
đường bộ cho các cơ quan, đơn vị, UBND 21 xã, phường để thực hiện công tác tuyên
tuyền trên địa bàn quản lý;
- Rà soát, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh hợp lý
hệ thông báo hiệu đường bộ liên quan đên tốc độ, biên khu đông dân cư đối với các
tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ;
- Giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố {phòng Quản lý đô thị)
chủ trì, phôi hợp Công an thành phô và cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn
đôc, hướng dân các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế
hoạch này; tông họp báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền và xử lý
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vi phạm tốc độ đối với doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện cơ giới
đường bộ về UBND thành phố trước ngày 17 thảng 5 năm 2Ò17.
6. Đề nghị Công ty c ổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum: Chỉ đạo bộ phận
chuyên môn của đơn vị cập nhật nội dung các khấu hiệu tuyên truyền tại Ke hoạch
này lên các bảng tin điện tử trên địa bàn thành phố để tuyên truyền trong Tuần lễ an
toàn giao thông đường bộ theo chủ đề “Tốc độ”.
7. UBND xã, phường:
- Tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định
của pháp luật tốc độ của phương tiện xe cơ giới đường bộ tham gia giao thông nhằm
hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên hợp quốc phát
động tại địa phương mình quản lý;
- Cử cán bộ liên hệ cơ quan thường trực Ban an toàn giao thông thành phố tiếp
nhận tài liệu (tờ rơi, áp phích) và triển khai công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân
dân quy định về tốc độ xe cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông;
- Rà soát, kiến nghị lắp đặt biển báo hiệu giao thông như: hạn chế tốc độ, khu
đông dân cư, nơi có vạch người đi bộ qua đường, trẻ em.. .trên các tuyến đường Quốc
lộ, Tỉnh lộ bị thiếu hoặc hư hỏng đia quan địa bàn.
8. Chế độ thông tin, báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết
quả về UBND thành phố (qua cơ quan Thường trực Ban an toàn giao thông thành
phổ - phòng Quản lý đô thị, sổ 39, Nguyễn Trãi, phường Thong Nhất, Tp Kon Tum;
Emaỉl: phongdothikontum@gmail.com) chậm nhất đến ngày 15/5/2017 để tổng họp,
tham mưu UBND thành phô báo cáo UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh theo
quy định.
Ban an toàn giao thông thành phố Kon Tum đề nghị các cơ quan, đơn vị,
ƯBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRựC

Ban ATGT tỉnh (thay b/c);
- Sở GTVT (p/h);
- TT. Thành uy; TT.HĐND TP (thay b/c);
- UBND thành phổ (thay b/c);
- LĐ. ƯBND và LĐ. Văn phòng TP;
- Thành viên Ban ATGT thành phổ (t/h);
- Trang Thông tin điện tử thành phố (đưa tin);
- Phòng QLĐT (Ưh);
- UBND x.ã, phường (t/h);
- Lưu: QLĐT, (Cường).
-

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Trịnh Văn Đức
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