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KE HOACH 
Trin khai Be an tuyên truyn v An toàngiao thông trên các 
phu'o'ng tin thông tin di chüng và h thông thông tin co' so' 

giai doan 2020 - 2025 trên dja ban thành  phô Ba Nàng 

Thi'c hin Quy& dinh s 131 7/QD-TTg ngày 28/8/2020 cüa Thu tu'óng 
ChInh phü phê duyt D an tuyên truyn v An toãn giao thông trên các phrcing 
tin thông tin dai chüng và h théng thông tin ca s& giai doan 2020 - 2025, 
UBND thành pM Dà Nng xáy dung K hoach trin khai tai  dja phuo'ng vói các 
ni dung ci th nhix sau: 

I. M1JC TIEU 
1. Miic tiêu chung 
a) Di rnth và nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyn, pM bin, giáo diic 

pháp 1ut v an toàn giao thông trén dja bàn thành pM Dà Nng. 
b) Nâng cao trách nhiêm cüa nguYi dirng du co quan, don vj, dja phi.rang 

trong vic chi dao  thirc hin nhiêrn vu tuyên truyn an toàn giao thông; tao  s1r 
chuyn bin manh m v nhân thirc và thirc chp hành pháp 1ut ye an toàn 
giao thông ciia các chü th tham gia giao thông, nhü'ng nguñ lam nhirn vi 
quân 1, xay dirng, duy tu các cong trInh ha t.ng giao thOng, CáC h dan sinh 

sng hai bn các tuyn dtthng, nhü'ng nguô'i quãn l, diu hành giao thông, dc 
bit là các d6i tuvng trirc tip diu khin phuGng tin giao thông ducng b, 
duà'ng sit, di.thng thüy ni dja, hang hâi và các th chirc, cá nhân có lien quan den 
hoat dng giao thông vn tâi tai dja phucing. 

2. Muc tiêu cu the dn nãm 2025 
a) Di vó'i báo in, báo din tir, báo noi, báo hInh: 100% báo dja phixong có 

chuyên trang, chuyên m1jc, chu'o'ng trInl-i phát thanh, truyn hInh tuyên truyn an 
toàn giao thong, phông, cMng tác hai cüa nrçYu, bia. 

b) Di vói h tMng thông tin co si: 80% h tMng thông tin co s& t?i 
qun, huyn t chüc biên tp lai ni dung thông tin tuyén truyn v an toàn giao 
thông và phông, cMng tác hi cüa ruo'u, bia phü hçip d dàng, phát qua h tMng 
ba truyn thanh xâ, phu'ô'ng và các hInh thrc khác. 

c) 100% hoc sinh, sinh viên CáC bâc h9c duçc giáo diic pháp Iut v an 
toàn giao thông, tuyên truyn, huOng dn k nàng tham gia giao thông an toàn; 
100% dcin vj kinh doanh 4n tâi bang ô tO throc tuyên truyn kin thirc pháp 1ut 
v an toân giao thOng, k9' nàng và dao düc ngh nghip cho các lái Xe. 
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II. DOI TUONG TUYEN TRUYEN 
1. Nhóm can b, cong chüc tai các s&, ban, ngành, qu.n, huyn. 
2. Nhórn thanh thiu niên, hoc sinh, sinh viên. 
3. Nhórn dng bào dan tc thiu s và vüng nông thôn. 
4. Nhórn di ngü lái xe vn tâi hành khách, hang hóa, xe siêu truông, siêu 

tr9ng Va ngithi diêu khin rnô to, xe gn may, xe may din. 
III. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 
1. Các chü trucing, drnng li cüa Dâng, chInh sách, pháp Iuât cüa Nhà 

nuOc v an toàn giao thông trên cac linh virc duà'ng b, dixàng sit, di.thng thüy 
ni dja, hang hal, hang không và tuyên truyn phông, chng tác hi cüa rixgu, 
bia. 

2. Tuyên truyn v cách ing x1r van hóa, xir 1 tInh hu6ng khi tham gia 
giao thông d hInh thành van hóa tharn gia giao thông, nht là di vOi giao thông 
duäng b; các ü'ng xir van hóa khi tharn gia giao thông cho h9c srnh, sinh viên; 
du tranh len an các hành vi vi phm trât ti.r, an toàn giao thông; giâi thiu các 
mô hInh, bài hoc kinh nghiêrn trong Cong tác dam bâo an toàn giao thông ti các 
nudrc trên th gii. 

3. Trong an toân giao thông duèng b: Dy mnh tuyên truyên ye quy tàc 
giao thông, di mU bão him dam báo chat li.rçing và cài quai dng cách k.hi tharn 
gia giao thông bang phuang tin xe rnô to, xc g.n may, xe may din; các bin 
pháp phông ngra, ngän chAn viêc phóng nhanh, vixçit .u, 1ng lách, dánh vông; 
hành vi sr diing din thoi khi tham gia giao thông; ph bin v müc xr pht, 
hInh thirc x1r pht khi vi phm giao thông, nhüng hu qua sirc khóe, gánh n.ng 
bnh tat,  gng nng kinh t, gang nAng cho xä hi, di chirng do tai n?n  giao 
thông gay ra. 

Tuyên truyn, khuyn khIch nguñ dan tang cuäng s1r drng phucing tin 
giao thOng cong cong ho.c phixang tin "xanh" (nhr xe dp, di b) nhm giâm 
in tc và tai nan giao thOng, dc biêt là các qun trung tam thánh ph& t.p trung 
dông dan cu. 

4. Trong an toân giao thông du?ng thüy: Thuà'ng xuyên tuyên truyên các 
quy djnh v diu kin dam bão an toàn cho phuGng tiên, ngui tham gia giao 
thông di.rng thüy nQi dja, dc bit quan tarn hoat dng v.n chuyn khách; các 
quy dlnh  lien quan trách nhim chü phuang tin, ngi.thi Iái phuong tin, thuyên 
viên lam vic trên phuong tin; vn dng ngui tham gia giao thông dung thUy 
mc áo phao hoc sir diing diing cii ni cá nhân. 

5. Trong an toan giao thông duông sat: Tip tiic tuyên truyên quy täc an 
toân giao thông dung sat, hành lang an toân giao thông du?rng sat. Kim tra, 
bão trI, bão duông thung xuyen các thanh chin ngang dung sit, den báo hiu 
tii các dim nut giao. Tuyên truyn d ngui dan khOng buôn ban, h9p ch, phai 
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nông san, 1n chi&n hành lang giao thông dung st, mô' các 1& di du'ông ngang 
tir phát. 

6. Trong an toân giao thông hang không: Tuyên truyên ye vAn hóa giao 
thông hang không; cong tác kim tra, giárn sat vic thirc hin các quy djnh ye an 
toàn, an ninh hang không và các dich vu có lien quan; hInh thic xi:r 1 và xt1 l 
nghiêrn cac truing hp vi phrn, c tInE vi ph?m an toàn hang không. 

7. Trong phông, chng tác hti cüa nrçiu, bia: Tuyên truyên ye tác hai  cüa 
ruvu, bia; tác hi cüa ruvu,  bia giá, không bão darn cht lugng, an toàn thirc 
phrn; các mirc d nguy co khi ung ri.ro'u, bia; các bin pháp giárn tác hi cCta 
ruvu, bia; vn dng hn ch ung ruou, bia và không diu khin phi.rcing tin 
giao thông, van hành may rnóc sau khi ung ruçlu, bia; tuyên truyên vai trô ci.ia 
gia dinh, ngui than trong vic thay di thói quen và hành vi giao thông lien 
quan dn bia ruçru cüa các thânh viên trong gia dinh, thirc hin "Dâ ung nxçu, 
bia - Không lái Xe". 

IV. GIAI PHAP THVC HIIN 
1. Tuyên truyn trên các phu'ng tin thông tin di chüng 
a) Mi các chuyên trang, chuyên muc tuyên truyn ye an toàn giao thông 

và tuyên truyn phOng, chng tác hti cüa ru'u, bia. 
b) Cp nht, cong b rông rài trên các phu'o'ng tin thông tin di chiing so 

din thoai duing day nóng cüa thânh ph d tip nhn các 2  kin phân ánh cüa 
ngu'?ii dan v tInh hInh tr.t tr an toàn giao thông. 

c) T chrc Giãi báo chI hang nArn vi& v an toàn giao thông và phông, 
chng tác hai  cüa rrçYu, bia. 

d) T chrc cho phóng viên, biên tp vien các Co quan báo chI tharn gia 
các Rip dâo tao, b6i duöng kin thüc, k5 nAng thông tin, tuyên truyên ye an toãn 
giao thông và phông, chng tác hai ca rLrau, bia do B Thông tin và Truyen 
thông chü trI t chirc. 

d) Chi do các ccx quan báo chI di rn9i phucing thrc thông tin, tuyên 
truyn; irng diing cong ngh vào tuyên truyn; xay drng các nn tang 1rng diing 
cho các ni dung thông tin tuyen truyn v an toàn giao thông ye. phông, chng 
tác hai  cüa rugu, bia. 

2. Truyn thông qua h tIing thông tin co s& 
a) Xây dirng các chtrcing trInh phát thanh phü hcip vád mi da phuong dê 

phát trên h thng ba phát thanh cüa qun, huyn, phuxng, xä kern theo chuyên 
1mic hOi, dáp v an toàn giao thông ye. phông, chng tác hai  cüa ri.ru, bia, cac 
hInh thrc x1r pht hânh vi vi phm khi diu khin phi.rcmg tin giao thông sir 
dirng ruçxu, bia. 

b) T cht'rc tuyên truyn thông qua các bang tin cong cong  bao grn ce. 
bang tin din ti1. 
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c) Xây dirng, phát hành c.m nang, tr thi, pa no, áp phIch, tranh CO dng, 
man hInh din ti:r LED, man birth frame tai các thang may cüa trung tam thuang 
mni, tôa nba cao thng... tuyên truyn tác hai cüa rtlqu, bia vói hInh ãnh trirc 
quan, sinh dng. 

d) T chtrc cho dôi ngU can bô lam cong tác thông tin ca s& tham gia các 
lop dào t?o,  bM duô'ng kin thüc, k näng thông tin, tuyên truyên ye an toàn 
giao thông và phông, chéng tác hai cüa ru'çlu, bia do B Thông tin và Truyn 
thông chü trI t chüc. 

d) T chüc lien hoan truyn thanh co s& v chü d 
3. Tuyên truyn qua các hot dng khác 
a) Xây dirng phirn ngn, video clip, thông tin dixâi dng ct h9a d dAng 

tái, tuyên truyn trên nn tang cOng nghê s cüa các mng xã hi Co nhiu ngui 
dung ti Vit Nam. 

b) Nhn tin tuyên truyn "Dä ung rwiu, bia - Không lái Xe" den các thuê 
bao di dng trên dja bàn thânh ph. 

c) T chrc Lien hoan truyn thanh ccj s&; Trin lam ãnh ye an toàn giao 
thông. 

d) Lng ghép trong viêc giáng day, h9c t.p ti co s giáo dc trên dja bàn 
thãnh ph; trong hot dng van hóa, nghê thut, th thao; trong hot dng cüa co 
quan, t chrc, cong dng vâ các thi& ch van hóa, th thao Co s&. 

V. KINH PHI TRIiN KHAI 
1. Ngun kinh phi 

Kiah phi thirc hiên các nhiêrn vi thuc K hoch tir ngun ngãn sách 
trung ixong b sung có mimc lieu cho ngân sách thành ph t11 ngun thu xir pht 
vi pham hãnh chInh trong linh vuc ATGT; ngun dóng gop tjr các doanh nghip, 
th chüc, cá nhân và ngun thu khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Co ch tãi chInh 

Các ngành, don vj, dia phuong can cü ngun kinh phi duc phân b tti 
Ngh quy& s 214/2018/NQ-HDND ngày 19/12/20 18 cüa I-IDND thânh pho dê 
t chi.'rc thirc hin K hoach nay. 

VI. TO CH1YC THC HIiN 
1. Yêu dIu chung 

Giárn dc các s, ban, ngãnh, Chü tjch UBNID các qun, huyn; nguèi 
drng du các th chc chInh trj - xä hi có trách nhim: 

a) Trong phin vi nhiém vu, quyn han cüa mInh, có trách nhim dy 
rnnh tuyên truyn pháp lut v an toàn giao thông; Lut PhOng, chng tác hti 
cüa ruçlu, bia; t cht'rc cuôc van dông sâu rng trong Co quan, don vj, doàn th 
thirc hin "Da ung ruciu, bia - KhOng lái Xe", trong do can b, dãng viên, cong 
chrc, viên chrc phài nêu gu'ong hành dng. 
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b) Dua ni dung phông, chng tác h?i  cüa ruçu, bia vào ni quy, quy chê 

cüa co quan, tè chirc; tuyên truyn t chüc thrc hin nghiêrn quy djnh khong 
ung nrçiu, bia ngay truc, trong gi lam vic, hçc tp và nghi gifla già' lam vic, 
h9ctp. 

c) Co trách nhim trong vic phát ngôn, chü dng và tIch circ phôi hcip 
cung cp thông tin v6i báo chI khách quan, thng th.n, minh bach  d báo chI có 
th thxc hin t& cong tác tuyên truyn, nht là các vn d nóng du9c du 1un 
quan tarn lien quan dn an toân giao thông. 

2. So' Thông tin vi Truyn thông 
a) Là co quan chñ trI xay dirng K hoach, CO trách nhim chi dao,  hróng 

dn Va th chüc thc hin nhiêrn vu tuyên truyn trên báo ChI và h tMng thông 
tin cc s& v an toàn giao thông va phông, chng táC hai  cüa ru'Q'u, bia; d&i rnâi 
cách thilic tuyên truyn, tang cithng irng diing cong ngh hin dai,  nâng cao hiu 
qua cong tác thông tin, tuyên truyn; báo dam ti& kirn, hiu qua, thi& thirc. 

b) Phi hçip vói Ban An toàn giao thông thành ph& S& Giao thông 4n tãi, 
Cong an thành phé và CáC dja phi.rang, don vj lien quan t chüc các hoat  dng 
truyn thông, djnh huOng thông tin phii hcip. 

c) Kirn tra, don dc thçrc hin K hoach, dinh k' tng hçp báo cáo, dánh 
giá tInh hlnh thirc hin K hoach,  báo cáo UBND thành ph. 

3. Ban An toàn giao thông thãnh ph 
a) Djnh huóng nhirn vii và xay dirng K hoach tuyên truyn, phô biên 

pháp 1ut v bào darn tr.t t1r an toàn giao thông và phOng, chng tác hai  cüa 
rugu, bia d các s, ban, ngành, qun, huyên th chirc trin khai thixc hin. 

b) PMi hçip cung cp thông tin cho S Thông tin và Truyn thông d chi 
do, djith huàng thông tin tuyên truyn, biu dixang, khen thu&ng các don vj, cá 
nhân din hInh trong vic chp hành các quy djnh pháp lut v an toàn giao 
thông và phOng, chng tác hal  cüa nrgu, bia. 

c) Phi hç'p, huOng din các don v lien quan d trin khai các nhirn vii 
cüa IK hoch. 

d) To chirc lien hoan truyn thanh Co s& ye chü d 

4. Cong an thãnh ph 
a) Phi hçip chAt chë trong cong tác thông tin, tuyên truyn ye an toàn giao 

thông và phông, cMng tác hai  cüa rlxçYu, bia. 
b) Phi hçip cung d.p thông tin cho S& Thông tin và Truyn thông d chi 

dao, djnh hu'óng thông tin tuyên truyn, biu throng, khen thuâng các don vj, Ca 
nhân din hInh trong vic chp hành các quy djnh pháp lut v an toàn giao 
thông và phOng, chng tác hai  cüa ru'gu, bia. 

5. SO' Giao thông vn tãi 
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a) Lng ghép tuyên truyn cac nôi dung lien quan dn chInh sách, quy 
dinh v dam bào trãt tu' an toãn giao thông trong cong tác dâo tao,  sat  hach, cap 
bng, chrng chi, giy phép diu khin phu'ong tin giao thông thuc phrn vi 
quan Ii'. 

b) Phi hap cung cp thông tin cho S Thông tin và Truyn thông dé chi 
dto, djnh huOng thông tin phii h9p. 

6. S& Giáo dye và Dào to, So' Lao dng - Thu'o'ng binh và Xä hi 
Chi dao  các co sO' giáo duc, co sO' dào tao ngh Ing ghép trong vic phô 

bin, giáo dyc pháp lut v an toàn giao thông cho h9c sinh, sinh viên, h9c viên 
thông qua các hot dng trài nghiêm, cac hoat  dông ngoài giO' len lap nhu': ta 
dam, nói chuyên chuyên d, däng tâi trén website, phát thanh ni b và to chi'i'c 

cac cuoc thi, hi thi tlm hiu v pháp lut giao thông du'O'ng b, du'O'ng sat, 
du'à'ng thiy ni dja. 

7. So' Van hOa và Th thao, SO' Du ljch 
Chi dao  các co quan, don vi thuôc thAm quyn quãn l lông ghép hoat 

dng phông, cMng tác hai cüa ru'o'u, bia vào các phong trào, hoat dng van hOa, 

van nghê, th thao, du lich, c dông tru'c quan, xây dirng dO'i song van hóa và 

hoat dng khác t?i cong dcng; tuyên truyn van dng, khuyn khIch quy djnh 
trong huung u'âc, quy uO'c viêc han ch hoäc không uông ruvu,  bia  tai  dam cu'âi, 
dam tang, l hôi trên dja bàn thành ph. 

8. SO' Tii chinh 

Hang näm, trén co' sa d xut ciia các co quan, don vj, dja phu'ong, SO' Tãi 
chInh tng hgp kinh phi thy'c hiên K hoach nay vào dy toán chi NSNN, báo cáo 

UBND thânh phô trinh HDND thành ph xern xét, phé duyt theo quy djnh. 
9. Uy ban nhân dan cic quãn, huyn 
a) Chü tn, phi hp vói các phOng, don vi sr nghip xây dy'ng K hoach 

cy th d tnin khai các nhirn viii lien quan trong D an tai  dja phu'ong; 
b) Hang nãm, b trI ngân sách dia phu'ong d t chrc các hoat dng thông 

tin, tuyen truyn v an toàn giao thông. 
c) Chi do h th6ng thông tin co sO' t chtrc biên tp hoc biên tp !ai  ni 

dung thông tin, tuyên truyn v an toàn giao thông và phOng, chng tác hai  cüa 
i'u'çm bia pht hcp vOi dja phu'ong minh; trin khai clang, phát ni dung tuyên 

ti'uyn qua h thng ba truyn thanh xa, phu'ng, thOn, t da ph& khu dan cu 

vào thO'i diem thIch hap.,,; nêu gu'o'ng các din hInh tiên tiên trong cong tác báo 

dam an toàn giao thông; tuyên truyn thông qua hInh thi,i'c cO dng tnxc quan 
hng vic sa ditng các san phm tuyên truyn. 

10. Cac co quan bo chI da phu'o'ng 

Tang thO'i Iu'o'ng và dung lu'ang du'a tin v các quy djnh ye an toàn giao 

thông; tinh thin nhãn van cUa Lut PhOng, cMng tác hai cüa ru'au, bia và Nghj 
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dan trén a bàn thãnh ph v tInh nghiêm mirth cüa pháp 1ut cüng nhu Ret qua 
xr 1 vi phm quy djnh v tr.t tr an toàn giao thông, t?o  nim tin, sir dông thun 
và üng h cüa nhân dan di vdi luc luçing chi:rc nàng trong qua trInh thirc thi 
cong via. 

VII. CHE 1)9 BAO CÁO 

Các co quan, don vj báo cáo tInh hInh thirc hin K hoch truóc ngây 
30/11 hng 11am cho S& Thông tin và Truyn thông d tng hcp, tham m.ru 
UBND thành ph báo cáo, dánh giá tInh hInh thirc hin D an cho Thu tuó'ng 
ChInh phü theo quy djnh. 

Trên day là K hoch trin khai D an tuyên truyn ye An toàn giao thông 
trên các phucing tin thông tin di chüng và h thng thông tin Co so giai don 
2020 - 2025 trên dja bàn thành pht Dà Nng; các sO', ban, ngành, dja phu'o'ng 
can cü nhim vii duçc phân cOng trin khai thirc hin. Trong qua trInh thirc hin, 
nu có phát sinh khó khän, vuOng mac, các don vj chü dng báo cáo UBND 
thành ph (qua SO' Thông tin vâ Truyn thông) d kjp thO'i giái quyt./.4 

No'inlzân: 
- Van phong ChInh phU (dé báo cáo); 
- Bi Thông tin vá Truyên thông (dé báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo Thành i'iy (dé biét); 
- Các SO': Thông tin và Truyên thông, Giao thông 

Vn tái, Tài chInh, Giáo dic và Dào tao,  Lao dng 
- Thixo'ng binh vã Xã hi, Van hóa và The thao, 
Du lich (clê thu'c hiên); 

- Cong an thành phô (dé thrc hin); 
- UBND các qun, huyn (dé thrc hin); 
- Các to chrc chmnh trj, to chüc xä hi - nghê 
nghip, to chCrc xä hi (dê thrc hin); 

- Ban An toân giao thông thành phô (dé thrc hin); 
- Các cci quan báo chI dja phucing (dé thrc hin); 
- Cong Thông tin din tr thành phO (dê thrc hin); 
- Li,ru: VT, VHXH, STTTT. 

Lê Trung Chinh 
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