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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018
Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBATGTQG ngày 04/12/2015 của Chủ tịch
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận
động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương
tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 118/UBATGTQG ngày
05/4/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tuyên truyền và xử lý vi
phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển cơ giới đường bộ năm
2018; Kế hoạch số 44/KH-BATGT ngày 13/4/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh
Thừa Thiên Huế. Ban An toàn giao thông huyện xây dựng Kế hoạch với các nội
dung sau:
1. Mục đích:
1.1. Nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật
về nồng độ cồn khi tham gia giao thông; phòng, chống vi phạm quy định nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, hình thành thói quen “ Đã
uống rượu, bia – không lái xe”.
1.2. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý
vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện đường bộ; kết
hợp chặt chẽ giữa chiến dịch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với chiến dịch
truyền thông.
1.3. Kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia trong năm
2018, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết.
2. Yêu cầu:
2.1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể là thành viên Ban An toàn
giao thông huyện chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc cơ quan, đơn
vị mình theo chức năng, nhiệm vụ phân công.
2.2. Ủy ban Nhân dân, Ban An toàn giao thông xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và
chỉ đạo các ngành, đơn vị, các thành viên Ban An toàn giao thông của địa phương
triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.
2.3. Trong tổ chức thực hiện gắn chặt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục
pháp luật với xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều
khiển phương tiện cơ giới đường bộ; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành
của người tham gia giao thông, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
2.4. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn
viên, hội viên thuộc cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc và chịu trách nhiệm thực
hiện “ Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

3. Thời gian thực hiện
3.1. Thời gian thực hiện trong năm 2018 và Quý I năm 2019.
3.2. Thời gian thực hiện các chiến dịch cao điểm:
- Đợt 1: Từ ngày 16 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2018.
- Đợt 2: Từ ngày 16 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2018.
- Đợt 3: Từ ngày 16 tháng 12 đến 15 tháng 02 năm 2019.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Giao Ban An toàn giao thông huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên
quan tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả Kế
hoạch này.
4.2. Công an huyện chỉ đạo Đội cảnh sát giao thông và công an các địa phương
huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ tổ chức ra quân tuần tra
kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên liên tục, đặc biệt là các đợt cao điểm ra quân;
chú trọng các địa bàn nội thị, các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn xã.
4.3. Phòng văn hóa và Thông tin tổ chức thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên
truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về những tác hại rượu, bia; hậu quả của tai nạn
giao thông có nguyên nhân từ rượu, bia.
4.4. Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền đến mọi người dân trên hệ
thống thông tin truyền thông của Đài phát thanh, loa truyền thanh xã, thị trấn và trên
các tuyến đường đông người tham gia giao thông về Kế hoạch của Ban An toàn giao
thông huyện về Tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với
người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018.
4.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động
huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh huyện và các tổ chức xã hội tăng cường công tác phối hợp, tuyên
truyền mạnh mẽ đến nhân dân, hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao
động, học sinh và sinh viên về các quy định của pháp luật về tác hại của việc lạm
dụng sử dụng rượu, bia; hiểm họa của tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia.
4.6. Ủy ban Nhân dân, Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn xây dựng Kế
hoạch chi tiết tổ chức thực hiện trong năm 2018 và Quý I năm 2019, báo cáo kết quả
về Ban An toàn giao thông huyện để theo dõi, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- BATGT tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các thành viên Ban ATGT huyện;
- Các tổ chức CT-XH, đoàn thể cấp huyện;
- Công an huyện;
- Các phòng: KTHT, VHTT,
Đài tuyền thanh;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Ký bởi: Trần Thanh Long
Email: ttlong.phuvang@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian ký: 24.04.2018 16:11:36 +07:00

Đã ký
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trần Thanh Long

