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Hà Nam, ngày lZthdng 4 nàm 2018

KÉ HO4.CH
lÿ vi ph4m quy ilinh vè nàng tIQ cèn A6i vrlt nguoi tlièu
co giôi tluùng bQ nàm 201E và dip Tét Duong tich,Tét
Nguyên dân và Lê hQi Xuân 2019
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Thsc hiÇn ké ho4ch sô 1 I8/KH-UBATGTQG ngày o5/4/2otl cüa
UBATGTQG v/v Tuyên truyèn và xü lÿ vi pham quy dinh vè nông dô côn dôi
vôi nguùi dièu khién phuong tiÇn co giôi duong bô nâm 2018 và aip fét Duong
[ch, Tét Nguyên dân và rê nôi Xuân 20tg và Ké hopch sô ol«u-ATGT ngày
09/0112018 cüa Ban ATGT tinh vè viêc triên khai ké hopch nàm ATGT 2018,
Ban An toàn giao thông tinh Hà Nam xây dgng ké hoach trién khai vôi câc nQi
dung sau:

I. MUC TIÊU

1. Nâng c?o ÿ thüc cüa nguài dân trong viÇc châp hành câc quy dinh cüa
p\âp luât vè nèng dô côn khi tham gia giao thông; hinh thành th6i quen "Dâ
u6ng ruqu bia-không lâi xe" Aôi vOi nguùi dièu khié1 phucrng tiÇn co giôi duong
bô.

2. Nâng cao hiÇu lgc, hiÇu quâ công tâc tuàn tra kiém soât xü lÿ vi pham
quy dinh rrè nàng d§ côn aôi vOi nguôi dièu khién phucrng tiÇn co giôi duong bô.

3. Kéo giâm tai nqn giao thông liên quan dén sü dUng rugu, bia trong nàm
2018, dpc biÇt trong câc dip tê, fét.

u. YÊu cÀu
1. Lânh dpo câc Sô, ban, ngành doàn thé là thành viên Ban ATGT tinh chi

dao triên khai thgc hiên ké hopch này trong toàn b9 câc don vf tryc thuQc co
quan theo chüc nàng và nhiÇm vU dugc phân công.

2. Chn tich UBND kiêm truông ban ATGT câc huyÇn, thành phiS chi dAo
Ban ATGT câc huyÇn, thành phô xây dpng và trién khai thuc hiên ké ho4ch phù
hçp vôi dièu kiÇn thuc tiên dia phu«rng.

3. Trong tô chuc thpc hiÇn gân chlt công tâc tuyên truyèn, vfn dQng, giâo
dpc phâp luft vôi xü lÿ câc hành vi vi phem phâp luat vè nàng dô càn Aôi vOi
nguùi dièu khién phucrng tiên co giôi iluôrng bO.

4. Toàn thé cân b§, dâng viên, công chüc, viên chirc, nguài lao dQng trong
co quan, don vi, truÔng hgc thuÇc nhà nuôc nêu guong và chiu trâch nhiÇm thgc
hiên "Dâ utirrg rugu bia - Không lâi xe".
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III. NQI DUNG, PHÂN CÔNC NHIEM VU

Ctri tiét theo phs lsc dinh kèm.

IV. THÙI GIAN THTIC HIEN

l. Thùi gian thyc hiÇn trong nàm 2018 và quÿ 1 nàm 2019.

2. Thùi gian thpc hiên câc chién dich cao diêm truyèn thông và tuàn tra,

kiêm soât xü 1ÿ ui pham dugc thông nhât trên pham vi toàn tinh nhu sau:

Dqt 1:Tri 161412018 dén t5l5l20t8;

Dqt}: Tù I 6/812018 dén t5l9l20l8;

Dqt 3: Tir 1 611212018 dén l5l}Zl2019'

v. TÔ cHtc rrrÿc HIEN

1. Câc co quan thành viên cüa Ban ATGT tinh, câc Sô, ban ngành c6. liên

quan, Ban ATGT câc huyÇn, thành phô và câc dcrn v[ cô [iên quan càn cû Kê

ho4ch này, xây dUng ké hoach chi tiét tô chric thUc hiÇn trong nâm 2018 và bâo

.àà rA, q"a ,n.o'r,,icrng dân cüa Ban, güi Ké ho4ch ,rè van phô.ng Bf. tt91
tinh dê tÀeo dôi, tông iW @p chi: Sô 80 duàng Dinh Tiên Hoàng, thành phô

Phtt Lÿ,tinh Hà Nam; Email; atgthanam@gmail.com;Diên thoqi/FAX: 3840077)'

2. YânphÔng Ban ATGT tinh theo dôi, kiêm tra, dôn dôc câc co quan, dcrn

vi, dfa phucrng tô"chirc, triên khai thyc hiÇn ké hopch này, tông hqp bâo câo theo

quy dfnh.t$d

Noi nhQn :
- UBATGTQG;
- TT Tinh ùy,I{DND,UBND tinh;

TM. BAN ATGT TiNTT

)
(oê ulc)

- Câcthành viên Ban ATGT tinh;
- Ban ATGT câc huyên,thành Phô;
- Câctô chric chinhiri xâ hÔi cüa tinh;
- Dài PT- TH Tlnh, Bâo Hà Nam;
- Luu VP Ban ATGT.
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(Ban

PHU LUC
G, PHÂN cÔNc NHIEM rrg
sii: l9tXU-,l.TGT ngàylLthdng 4 nàm 2018 ct)a

Ban ATGT tïnh Hà Nam)

ri Àid

Êrral T
shë8

TT NQi dung công viêc
!§r=:-

Ctr quan
chü tri

Co quan
ph6i hqp

Dg kién
thoi gian

I Tàng cuùng nàng lgc thgc phâp luQt vè nông tIQ càn:

1 ]Qq luân nâng cao hiÇu quâ công tâc
TJKS xüa 1ÿ vi phsm guy di+ nông dQ
côn dôi vôi nguùi dièu khién phucrng
tiên co giôi duôrng bO.

Công an
tinh

Ban ATGT
tinh

Theo KH
nàm 2018

cüa CA tinh

2 Tô chric tfp huân tàng cuùng nàng lgc
eho dôi ngü cân bQ quân 1ÿ và tr.uc tiép
thgc hiÇn công tâc truyèn thông thu§c
Ban ATGT tinh, Ban ATGT câp huyÇn;
phông viên, biên tfp viên, clQi ngü công
tâc viên Pyên truyèn vè. chuyên dè nông
dQ côn ctôi vôi nguài diêu khiên phucmg
tiên co giôi duong bô.

Ban ATGT
tïnh

Ban ATGT
A,

cap nuyçn,
SÔ TTTT,
Bâo HN,

Eài PTTH

Thang
4,5/2018

a
J Tap huân cho cân bô y té và lpc lugng

Cành sât giao thông vè Thông tu liên
tich sô 26|20|4|TTLTIBYT-BCA ngày
23l7l2OI4 Biüa Bô Y té và BQ Công an
quy dinh vê xét nghiÇm nông dQ côn
trong mâu cüa nguùi dièu khién phucrng
tiÇn co giôi ttuàng b§.

SÔYté Công an

tinh; Câc
dcm vi liên

quan

Theo KH
nàm 201 8

cüa Sô Y té

Theo KH
nàm 2018

cüa Sô
GTVT

4 Tfp huân tàng cuôrng nâng lgc cho ilôi
ngü.cân bQ g.i* lÿ van tâi và tuyên
truyên, phô biên nâng cao nhfn thürc cho
la._ *) 1r. I 

^ 
r.^

dQi ngü lâi xe chuyên nghiÇp vê "Quy
dinh cüa phâp luft trong hopt dQng vân
tâi,duông bô v? câc biên phâp phông
chông vi phpm nông dQ côn".

SÔ GTVT Câc clcrn vi
Iiên quan

5 Eàu tu trang thiét bi kiém tra nèng ctQ

càn cho h;c lugng Cânh sât giao thông.
Công an

tinh
Câc dcm vi
liên quan

Theo KH
nàm 2018

cüa CA tinh

il Tuyên truyèn, ptrô Uién và giâo dgc phâp luft:
Câc iïon vi
liên quan

Thâng
4120t8

1 Xây dpg ban hanh Ké hopch Ban ATGT
tinh

1



1 fiép nhân, nhân bân
thông dé cung câp cho

tin bâo chi
ATGT tïnh;
Ban ATGT

chric chinh tri-XH;
câp huyÇn câc tuyên truyèn

viên, câc truôrng hqc và cân bÔ làm công

tâC ATGT.

câc tài liÇu truYèn
câc co quan thông

quan thành vlen Bancâc co
câc tô

,

Vàn phông 
I

Ban ATGT
tinh

Vàn phông
UB ATGT
quoc gla.

Nàm 2018 8L

quÿ I nàm
20r9

3 Tô chirc câc cuÔc tqa dàm vôi chü

ruqu, bia và TNGT trên Dài PTTH tinh,
Bâo Hà Nam

oe Vân phông
Ban ATGT

tinh

Dài PTTH
tinh, CA
tinh, sô Y

é, sô
GTVT

Thâng 4,

T11/2018;

4 Tuyên truyèn
phèng chông
AOi vOi nguùi

câc n§i d*g tiên quan ilên
vi ph4m vê nông dÔ côn

dièu khiên phucrng tiên co
giôi duàng bô.

SÔ TTTT Vàn phông
Ban ATGT

tinh

Theo KH
nàm 2018

cüa Sô
TTTT

5 Tuyên truyè.n
truèrng nghê
b*g nhièu
chuyÇn trong
hopt lôp, chi

trong câc truùng cao dât g,

và TFIPT trên dia bàn...
hïnh thüc: tô chüc nôi
câc buôi 1ê chào cù, sinh

doàn, hôi sinh viên và lông
ghép trong câc giÙ h9c chinh kh6a, ciâc

hopt dQng ngo4i kh6a... cho hgc sinh,

sinh viên.

Sô GD-DT CA tinh;
Tinh doan;

Vân phông
Ban ATGT

tinh

Theo KH
nàm 2018

cüa Sô GD-
DT

6 Tuyên truyèn, phô bién quy itinh cüa
phâp luft trong hopt dQng vân tâi 9r*g
bç; quy .Ainn vê nông dQ côn dôi vôi
ngüü dièu khiên phucrng tiÇn co giÔi

duàng bô; cric biÇn phap phông chông vi
phem nông dQ côn dôi t4i câc dcrn vi
kinr, Ooành vpn tai; tô chric § cam két
không vi phqm.

SÔ GTVT HiÇp hQi

van tâi;
Ban ATGT

,(. ,
cap nuyç1;
câc dcrn vi
I(D van tâi

Theo KH
nàm 2018

cüa Sô

GTVT

7 Tuyên truyèn chü dè "Eâ u6ng ruqu bia-
Không lâi xe" thông qua câc lopi hinh
vàn hôa nghÇ thuQt; thông qua câc ctQi

tuyên truyên luu d§ng.

SÔ

VHTT&DL
Câc dcrn vi
liên quan

Theo KH
nàm 2018

cüa Sô
VHTT&DL

8 Tô chric tuyên truyèn ptrô Uién quy ctinh
cüa phâp. luQt vê nông dQ côn dôi vôi
nguùi diêu khiên phuong tiÇn ccr giôi
dunng bô 

"tei 
câc cuÇc hgp cüa thôn,

làng, bâur, tô dân phô.

Üy ban
MTTQ

tinh; Câc tô
chüc

CTXH

Vàn phông
Ban ATGT
tinh; Ban

ATGT câp
huyÇn

Nàm 20t8,
trong dô tâp

trung
T4,T1U2018
vàT212019
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tLt

9

tiÇn giao thông gây TNGT;
nguùi vi phpm ttr chôi hçrp
sg dông thufn trong xâ hQi.

xü 1ÿ hinh su
khién phyong
xü lÿ dôi v6i
Éc nhàm tpo

't

câc biên
ve uong dièutr9u,

TTKS
xü 1ÿ,tàixü 1ÿ vi

Tuyên Công an
tinh

Dài PTTH
tinh; Bâo
Hà Nam;

Dài TT câc
huyÇn,TP

Nàm 2018,
trong dô dây

rnpnh tir
T4l20I8 dén

T2l20t9

l0 Tqvên truyèn, pirô Uién ké hoach tuàn tra
kiêm poât, xü lÿ vi phpm chuyên dè nàng
dô côn cüa lgc lugng Cânh sât giao
thông

Çông an
tinh; Ban

ATGT câc
huyÇn, TP

Dài PTTH
tinh; Bâo
Hà Nam;

VP Ban
ATGT

tinh; Dài
TT câc

huy§n,TP

Thâng 4, T8,
T11/2018

11 Tuyên truyèn @i câc chôt tuàn tra kiém
soât xü 1ÿ vi phpm.

Công an
tinh; Ban
ATGT câc
huyÇn, TP

Dài PTTH
tinh; Bâo
Hà Nam;

Dài TT câc
huyÇn,TP

Dqt 1: ttr
t614-

r51512018;

Dqt 2: tri
r618-

t519l20t8;
Dgt 3: ttr

t611212018-
t5l2l20t9

Nàm 2018,
trong dô tpp
trung trong
câc dgt cao

diém:

Egt 1: tri
r614-

r51512018;

Dqt 2: tù
t6l8-

t51912018;
Eqt 3: tù

1611212018-
tsl2l20t9

Dài PTTH
tînh; Bâo
Hà Nam;

Dài TT câc
huyÇn,TP

Công an
tinh; Ban
ATGT câc
huyÇn, TP

l2 Tuyên truyèn két quâ tuàn tra kiém soât
a 1 , . r À -^ Àxu ly v1 pnam nong og con.

Nàm 2018Câc clon vi
liên quan

Câc ban,
ngành; câc

tô chüc

13 Tuyên truyèn cho cân bQ, công chüc,
viên ehrlc, hQi viên, doà,:r viên, nhân viên
guorlg mâu không qô-4g bia truôc
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khmiE; dô"g thùi ban hành qly dinh
cüa co quan, dcvn vi ,rè không utit g nrqu,

bia trong giù làm viÇc, giÔ nghi trua; cô

hinh thüciri tÿ kÿ luat OOi vÔi nguôi vi
phem

doàn thê;
câc huyÇn,
TP; cqng

dông doanh
nghiêp

III Tuàn tra, kiêm soât, xfr lÿ vi Ph4m:

I Xây dpg ké hoach nàm 2018 trong dô

co iô chü:c kiêm tra, cuông ché theo

chuyên dè nèng dQ càn t1!ÿt hçrp trong
câc dgt cao diêm tuàn tra kiêm soât, xü
1ÿ vi ph4m.

Công an
tinh

Câc don vi
liên quan

Thang
412018

2 Tô chric 03 dgt cao

lÿ vi phpm nông dq
diêu khiên phucrng

diêm kiêm soât và xü
càn dôi vôi nguài

tiÇn co giôi ducvng bÔ

Công an
tinh

Câc don vf
liên quan

Dqt 1: tiI
t6l4-

t5l5l20l8;
Dqt 2: ttr

16/8-
7519120t8;
Dgt 3: ttr

t6lt2l20t8-
r5l2l20r9

IJ So két danh giâ rtfi kinh nghiêm sau dgt
cao diêm nàm 2018

Công an
tïnh

Vàn phèng
Ban ATGT

tïnh

Thâng
612018

4 Tô chirc kiêm tra nông dô càn vôi lâi xe

khi xuât bén; câc diêm dung dô, câc tram
dtmg nghï

SÔ GTVT Câc don vi
liên quan

Theo KH
cüa sô
GTVT
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