UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 22/KH-STTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 11 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Kế hoạch số
200/KH-UBND ngày 27/01/2022 về Năm An toàn giao thông 2022; Căn cứ vào chức
năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tri n
khai thực hiện như sau
I. Mục đích, yêu cầu:
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành
pháp luật của người tham gia giao thông; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước
và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
(TTATGT). Xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
- Tuyên truyền phòng, chống hiệu quả, không đ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh
dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải; đảm bảo giao thông thông suốt, an
toàn khi ki m soát dịch bệnh.
- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng đi m đến mọi
tầng lớp nhân dân từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã, từ xã đến các thôn, khu dân cư
và các hộ gia đình; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của hệ thống Đài Truyền
thanh cấp xã.
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan thành
viên Ban An toàn giao thông tỉnh với các cơ quan thông tin đại chúng đ thực hiện tốt
công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
II. Nội dung tuyên truyền:
- Tập trung tuyên truyền 08 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 200/KHUBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Năm An toàn giao thông 2022.
- Tiếp tục tri n khai tuyên truyền có hiệu quả Kế hoạch số 2123/KH-UBND ngày
19/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao
thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020
– 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trọng tâm là các biện pháp phòng tránh tai nạn giao
thông, cảnh báo nguy cơ, hậu quả, nguyên nhân tai nạn giao thông; phòng, chống tác hại
của rượu, bia; xây dựng văn hóa giao thông.
- Thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm
các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2022.
- Thông tin, tuyên truyền nội dung các Dự án “Giảm tốc độ - Trường học an
toàn" giai đoạn 2, Dự án 4 “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói”, Dự án “Nghiên
cứu cộng đồng về An toàn giao thông”…
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông vận tải, trọng tâm là những
nội dung mới trong các văn bản pháp luật trong công tác bảo đảm TTATGT gắn với
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phòng, chống COVID-19; vận động toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT gắn với
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chú trọng công tác vận động cá biệt
đối với thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT; kỹ năng tham gia giao
thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho đối tượng học sinh, sinh
viên, người đồng bào dân tộc thi u số và toàn th nhân dân.
- Bi u dương, nêu gương và nhân rộng các mô hình, đi n hình tiên tiến trong việc
đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông,
đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT …
III. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Xây dựng Kế hoạch tri n khai thực hiện công tác tuyên truyền TTATGT trên
các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí
địa phương, trung ương, ngành và các tỉnh thành khác đặt văn phòng đại diện, phóng
viên thường trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
các nội dung trên.
- Thường xuyên theo dõi, ki m tra, giám sát việc tri n khai tuyên truyền của các
cơ quan báo chí địa phương, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Th thao các huyện, thị
xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện).
- Thẩm định, cấp giấy phép xuất bản các tài liệu không kinh doanh có nội dung
tuyên truyền về An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (nếu có) cho các đơn vị kịp thời
và đúng quy định pháp luật.
- Tuyên truyền đến toàn th cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở
chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có thiết lập trang thông tin điện tử
tổng hợp, thiết lập tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện công tác
thông tin tuyên truyền về TTATGT.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động trên địa bàn tỉnh
chuẩn bị các điều kiện cần thiết đ tổ chức thực hiện nhắn tin SMS tuyên truyền về
TTATGT qua điện thoại di động cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi có đề nghị
của Ban An toàn giao thông tỉnh theo quy định.
2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thiết lập trang thông tin điện tử tổng
hợp, thiết lập tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai: thực hiện đăng tải
đầy đủ nội dung Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về Năm An toàn giao thông 2022 đ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về
TTATGT trên địa bàn tỉnh.
3. Cơ quan báo chí địa phương, Văn ph ng đại diện, Phóng viên thường trú các
cơ quan báo chí Trung ương, ngành, tỉnh thành khác tại Gia Lai:
- Tăng cường thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục
tuyên truyền về bảo đảm TTATGT và những hướng dẫn về bảo đảm phòng, chống
dịch khi tham gia giao thông đảm bảo tỷ lệ 50% tin, bài phê phán các hành vi xấu,
hành vi vi phạm TTATGT; 50% tin bài về những kinh nghiệm, gương người tốt, việc
tốt trong công tác bảo đảm TTATGT.
- Chủ động nắm bắt thông tin từ các cơ quan chức năng của tỉnh có liên quan,

-3-

đồng thời phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan thông tin đại
chúng của tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT trên địa
bàn tỉnh.
4. Ph ng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:
Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền thanh
cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình của Đài phát thanh cấp trên; thông tin liên tục,
thường xuyên, kịp thời về tình hình an toàn giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên
truyền về TTATGT, văn hóa giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên
hệ thống loa truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã tới các thôn, làng, khu dân cư
và từng hộ gia đình tại địa phương.
5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố:
Ngoài việc thu, phát sóng đầy đủ các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về
trật tự, an toàn giao thông của các Đài Trung ương và Đài tỉnh, cần chú trọng xây dựng
Kế hoạch cụ th tuyên truyền trên sóng phát thanh địa phương Kế hoạch số 200/KHUBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Năm An toàn giao thông 2022
tại địa phương.
6. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động trên địa bàn tỉnh:
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đ tổ chức thực hiện nhắn tin SMS tuyên truyền
về TTATGT qua điện thoại di động cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi có đề
nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2022 trên địa bàn
tỉnh Gia Lai của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, đề nghị các cơ quan, đơn
vị nghiên cứu, tri n khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh (tổng hợp);
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trang
thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh;
- Báo Gia Lai; Đài PT – TH Gia Lai;
- VPĐD, PVTT trên địa bàn tỉnh;
- Phòng VH&TT các huyện, TX,TP;
- Trung tâm VHTT&TT các huyện, TX,TP;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di
động trên địa bàn tỉnh;
- Lưu VT, P.BCVT, P.TTBCXB.
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