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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 

phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

 

Thực hiện Công văn số 114/BATGT-VP ngày 06/9/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả công tác tuyên truyền như sau: 

1. Công tác chỉ đạo tuyên truyền 

Thực hiện  ế ho ch số      H-  T T ngà             của  an  n 

toàn giao thông tỉnh về tri n  hai công tác đảm  ảo trật tự an toàn giao thông 

năm     ; Chương trình phối hợp tu ên tru ền, phổ  iến, giáo dục pháp luật 

 T T năm     , Sở Thông tin và Tru ền thông đã  an hành  ế ho ch số 

97/KH-U ND ngà   6         về tu ên tru ền đảm  ảo trật tự an toàn giao 

thông năm      và 05 văn  ản chỉ đ o, hướng dẫn, đôn đốc tu ên tru ền công 

tác đảm  ảo an toàn giao thông. 

Đồng thời, thông qua Hội nghị giao  an và  áo cáo ho t động  áo chí, 

tu ên tru ền định  ỳ, Sở Thông tin và Tru ền thông phối hợp với  an Tu ên 

giáo Tỉnh ủ  thực hiện chỉ đ o, định hướng các cơ quan  áo chí, Phòng Văn hóa 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin các hu ện, thành phố, thị xã tăng 

cường tu ên tru ền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận 

thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tiến 

tới xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng góp phần kiềm chế và giảm tai 

n n giao thông; h n chế những hậu quả tác h i của tai n n giao thông cho bản 

thân, gia đình và xã hội, trong đó nội dung tuyên truyền trọng tâm: 

- Các cơ quan  áo chí phối hợp với  an  n toàn giao thông tỉnh, Công an 

tỉnh và các ngành, địa phương liên quan tăng cường các tin bài, phóng sự tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với 

chủ đề năm  T T    1 chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật 

 ảo đảm trật tự an toàn giao thông” và gắn với “Đã uống rượu,  ia  hông lái 

xe”, tuyên truyền cảnh báo những nguyên nhân, hậu quả tai n n giao thông liên 

quan; các ho t động của các lực lượng chức năng, các cấp, các ngành trong công 

tác đảm bảo an toàn giao thông. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Tru ền thông các 

hu ện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan  iên so n tài liệu 

tu ên tru ền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp 

với chủ đề năm  T T  T T    1 chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi 
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pháp luật  ảo đảm trật tự an toàn giao thông” và gắn với “Đã uống rượu,  ia 

 hông lái xe”, cảnh báo những nguyên nhân, hậu quả tai n n giao thông liên 

quan trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 

Trong 9 tháng đầu năm    1, các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống 

thông tin cơ sở đã  ịp thời tri n khai tốt công tác tuyên truyền, cụ th : 

- Đài Phát thanh và Tru ền hình tỉnh: Duy trì hiệu quả chuyên mục “ n 

toàn giao thông” phát sóng định kỳ 04 số/tháng phán ánh các vấn đề nóng trong 

công tác đảm bảo ATGT, nổi bật như: Mất an toàn giao thông từ những chiếc xe 

kéo tự chế; Bất an trên những tuyến đường nông thôn; Chông chênh những 

chuyến xe gỗ keo; Nỗi lo an toàn giao thông đường sắt; Đi bộ cũng… không 

đúng luật; Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết; An toàn vận tải 

hành khách sau Tết Nguyên đán; Đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm du 

lịch tâm linh; Sạt lở những tuyến đường biên giới; Khoảng cách an toàn, mấy ai 

quan tâm?; Mất an toàn từ tín hiệu an toàn giao thông; Nỗi lo từ vật liệu xây 

dựng rơi vãi; Lộn xộn bến đò hồ Ngàn Trươi; Khi phương tiện vận tải hàng hóa 

“ lách luật”; Bất an những chuyến xe quá tải; Nỗ lực đảm bảo an toàn giao 

thông đường bộ; Đi sai phần đường, vì sao phổ biến?; Mất an toàn từ trạm thu 

phí ngừng hoạt động; Phơi lúa trên lề đường, nỗi lo mùa gặt; Ẩn họa tai nạn 

giao thông trên tuyến đường ven biển; Vì sao tai nạn giao thông gia tăng trên 

Quốc lộ 15A? Nỗi lo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt; Tham gia giao 

thông, muôn kiểu tùy tiện; Ám ảnh những chuyến xe chở vật liệu xây dựng; Vi 

phạm chuyển làn, vì sao phổ biến?; Bất an trên cung đường Hồ Chí Minh; 

Chứng minh vi phạm an toàn giao thông theo cách nào?; Nỗi lo an toàn giao 

thông trên tuyến đường ven biển; Đạo đức lái xe, từ lý thuyết đến thực tế; Bất an 

trên tuyến đường tránh Thành phố Hà Tĩnh; Những cung đường “ rình rập” 

nguy cơ tai nạn giao thông; Gia tăng vi phạm an toàn giao thông trong mùa 

dịch... bên c nh đó, Đài đã lồng ghép tuyên truyền hơn 350 tin, phóng sự ngắn 

trong các chương trình thời sự, các chuyên mục khác tuyên truyền về ho t động 

của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự 

ATGT. 

-  áo Hà Tĩnh đã đăng tải gần     tin, bài kịp thời thông tin, tuyên truyền 

về các ho t động của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng trong công tác 

đảm bảo trật tự ATGT, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông phù hợp với chủ đề năm  T T    1. Với nhiều tuyến bài thu 

hút sự quan tâm của độc giả: Đoạn đường đẹp nhất ở Lộc Hà bị người dân biến 

thành sân phơi nông sản; Nỗi lo mất ATGT từ xe tải làm rơi vãi vật liệu xây 

dựng xuống đường; Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý xe chở quá tải, 

làm rơi vãi vật liệu; Hà Tĩnh: Tái diễn việc lấn chiếm lòng, lề đường làm sân 

phơi lúa; Hà Tĩnh không xảy ra các vụ việc phức tạp trong 4 ngày nghỉ lễ; 3 

ngày nghỉ lễ, Công an Đức Thọ tước giấy phép lái xe 46 trường hợp; Người dân 

Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm về an toàn giao thông; CSGT 

Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến giao 

http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/97446/mat-an-toan-giao-thong-tu-nhung-chiec-xe-keo-tu-che
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/97446/mat-an-toan-giao-thong-tu-nhung-chiec-xe-keo-tu-che
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/97623/bat-an-tren-nhung-tuyen-duong-nong-thon
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/96930/chong-chenh-nhung-chuyen-xe-go-keo
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/96930/chong-chenh-nhung-chuyen-xe-go-keo
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/97094/noi-lo-an-toan-giao-thong-duong-sat
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/97283/di-bo-cung-khong-dung-luat
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/97283/di-bo-cung-khong-dung-luat
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/97978/tang-cuong-kiem-tra-nong-do-con-trong-dip-tet
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/98303/an-toan-van-tai-hanh-khach-sau-tet-nguyen-dan
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/98303/an-toan-van-tai-hanh-khach-sau-tet-nguyen-dan
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/98487/dam-bao-an-toan-giao-thong-tai-cac-diem-du-lich-tam-linh
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/98487/dam-bao-an-toan-giao-thong-tai-cac-diem-du-lich-tam-linh
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/98652/sat-lo-nhung-tuyen-duong-bien-gioi
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/98833/khoang-cach-an-toan-may-ai-quan-tam
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/98833/khoang-cach-an-toan-may-ai-quan-tam
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/99007/mat-an-toan-tu-tin-hieu-an-toan-giao-thong
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/99203/noi-lo-tu-vat-lieu-xay-dung-roi-vai
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/99203/noi-lo-tu-vat-lieu-xay-dung-roi-vai
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/99380/lon-xon-ben-do-ho-ngan-truoi
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/99537/khi-phuong-tien-van-tai-hang-hoa-lach-luat
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/99537/khi-phuong-tien-van-tai-hang-hoa-lach-luat
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/99882/bat-an-nhung-chuyen-xe-qua-tai
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/100050/no-luc-dam-bao-an-toan-giao-thong-duong-bo
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/100050/no-luc-dam-bao-an-toan-giao-thong-duong-bo
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/100246/di-sai-phan-duong-vi-sao-pho-bien
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/100419/mat-an-toan-tu-tram-thu-phi-ngung-hoat-dong
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/100419/mat-an-toan-tu-tram-thu-phi-ngung-hoat-dong
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/100576/phoi-lua-tren-le-duong-noi-lo-mua-gat
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/100743/an-hoa-tai-nan-giao-thong-tren-tuyen-duong-ven-bien
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/100743/an-hoa-tai-nan-giao-thong-tren-tuyen-duong-ven-bien
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/100902/vi-sao-tai-nan-giao-thong-gia-tang-tren-quoc-lo-15a
http://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/100902/vi-sao-tai-nan-giao-thong-gia-tang-tren-quoc-lo-15a
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/101097/noi-lo-an-toan-giao-thong-tai-cac-diem-giao-cat
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/101256/tham-gia-giao-thong-muon-kieu-tuy-tien
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/101256/tham-gia-giao-thong-muon-kieu-tuy-tien
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/101426/am-anh-nhung-chuyen-xe-cho-vat-lieu-xay-dung
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/101577/vi-pham-chuyen-lan-vi-sao-pho-bien
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/101577/vi-pham-chuyen-lan-vi-sao-pho-bien
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/101723/bat-an-tren-cung-duong-ho-chi-minh
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/101887/chung-minh-vi-pham-an-toan-giao-thong-theo-cach-nao
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/102042/noi-lo-an-toan-giao-thong-tren-tuyen-duong-ven-bien
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/102042/noi-lo-an-toan-giao-thong-tren-tuyen-duong-ven-bien
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/102347/dao-duc-lai-xe-tu-ly-thuyet-den-thuc-te
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/102505/bat-an-tren-tuyen-duong-tranh-thanh-pho-ha-tinh
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/102505/bat-an-tren-tuyen-duong-tranh-thanh-pho-ha-tinh
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/102671/nhung-cung-duong-rinh-rap-nguy-co-tai-nan-giao-thong
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/102671/nhung-cung-duong-rinh-rap-nguy-co-tai-nan-giao-thong
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/102976/gia-tang-vi-pham-an-toan-giao-thong-trong-mua-dich
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/102976/gia-tang-vi-pham-an-toan-giao-thong-trong-mua-dich
https://baohatinh.vn/ban-doc-viet/ha-tinh-tai-dien-viec-lan-chiem-long-le-duong-lam-san-phoi-lua/211930.htm
https://baohatinh.vn/ban-doc-viet/ha-tinh-tai-dien-viec-lan-chiem-long-le-duong-lam-san-phoi-lua/211930.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-khong-xay-ra-cac-vu-viec-phuc-tap-trong-4-ngay-nghi-le/211143.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-khong-xay-ra-cac-vu-viec-phuc-tap-trong-4-ngay-nghi-le/211143.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-khong-xay-ra-cac-vu-viec-phuc-tap-trong-4-ngay-nghi-le/211143.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/3-ngay-nghi-le-cong-an-duc-tho-tuoc-giay-phep-lai-xe-46-truong-hop/211114.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/3-ngay-nghi-le-cong-an-duc-tho-tuoc-giay-phep-lai-xe-46-truong-hop/211114.htm
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thông; Hương Khê: Bãi vật liệu xây dựng trái phép bên quốc lộ gây mất an toàn 

giao thông; Thị xã Hồng Lĩnh giải tỏa tình trạng tái lấn chiếm hành lang an 

toàn giao thông; Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông qua Facebook, 

Zalo; Trang bị kiến thức vận hành thuyền cứu hộ cho cán bộ, chiến sỹ Công an 

Lộc Hà; Hà Tĩnh không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 4 ngày 

nghỉ lễ; Hà Tĩnh đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ...  

 áo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Tru ền hình tỉnh cũng thường xu ên 

đăng tải các tin,  ài tu ên tru ền về  T T lên fanpage trên trang m ng xã hội 

Face oo . Nhiều tin  ài, phóng sự nhận được hàng ngàn lượt li e, chia sẽ, hàng 

v n lượt tiếp cận, góp phần thu hút, t o sự lan tỏa trong công tác tu ên tru ền. 

-  áo chí Trung ương và tỉnh b n có thông báo ho t động trên địa bàn 

cũng đã có trên 400 tin, bài tuyên truyền về công tác đảm bảo ATGT. 

- Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã  iên so n    chu ên đề phát 

thanh, gửi 04 tài liệu tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở. Hệ thống truyền 

thanh cơ sở cấp xã đã thực hiện 03- 6 lượt/tháng tuyên truyền  T T trong đó 

tập trung tuyên truyền qu  định xử ph t về  T T, đã uống rượu bia không lái 

xe... 

- Sở đã cấp Giấy phép xuất bản tài liệu  hông  inh doanh cho    đơn vị in 

30.000 tờ rơi hướng dẫn tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho các 

phương tiện tham gia giao thông. 

3. Tồn tại, hạn chế 

- Kinh phí hỗ trợ cho các ho t động tuyên truyền về công tác bảo đảm 

ATGT còn h n hẹp nên việc tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng còn gặp 

nhiều  hó  hăn.  

- Các địa phương, đơn vị chưa quan tâm tri n khai tuyên truyền về an toàn 

giao thông. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 

- Tiếp tục chỉ đ o các cơ quan thông tấn  áo chí tăng cường tin bài tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với 

chủ đề năm  T T    1 chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật 

 ảo đảm trật tự an toàn giao thông” và gắn với “Đã uống rượu,  ia  hông lái 

xe”, tuyên truyền cảnh báo những nguyên nhân, hậu quả tai n n giao thông liên 

quan; các ho t động của các lực lượng chức năng, các cấp, các ngành trong công 

tác đảm bảo an toàn giao thông. 

- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở. 

- Biên so n nội dung và xuất bản tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật về ATGT; thông qua các hình thức như: văn  ản, tài liệu,  ăng đĩa, 

tranh ảnh, pa nô, áp phích…;  ám sát các nội dung trọng tâm: Cảnh báo nguyên 

nhân và hậu quả của tai n n giao thông, kỹ năng điều khi n phương tiện và cách 

phòng tránh tai n n giao thông, các qu  định của pháp luật về trật tự ATGT. 

https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/3-ngay-nghi-le-cong-an-duc-tho-tuoc-giay-phep-lai-xe-46-truong-hop/211114.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/3-ngay-nghi-le-cong-an-duc-tho-tuoc-giay-phep-lai-xe-46-truong-hop/211114.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/3-ngay-nghi-le-cong-an-duc-tho-tuoc-giay-phep-lai-xe-46-truong-hop/211114.htm
https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/tuyen-truyen-phap-luat-ve-an-toan-giao-thong-qua-nbsp-facebook-zalo/217394.htm
https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/tuyen-truyen-phap-luat-ve-an-toan-giao-thong-qua-nbsp-facebook-zalo/217394.htm
https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/trang-bi-kien-thuc-van-hanh-thuyen-cuu-ho-cho-can-bo-chien-sy-cong-an-loc-ha/218161.htm
https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/trang-bi-kien-thuc-van-hanh-thuyen-cuu-ho-cho-can-bo-chien-sy-cong-an-loc-ha/218161.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-khong-xay-ra-nbsp-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-trong-4-ngay-nghi-le/218750.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-khong-xay-ra-nbsp-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-trong-4-ngay-nghi-le/218750.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-dam-bao-an-ninh-trat-tu-atgt-trong-dip-nghi-le/218769.htm
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- Đẩy m nh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng tuyên truyền trên các trang m ng xã 

hội, cổng trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Lãnh đ o Sở 

- Lưu: VT, TTBCXB2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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