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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, 

đường sắt, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông 

 

 

Thực hiện Văn bản số 3691/UBND-GT ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI), Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết 

quả việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, truyền thông 

phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao 

thông, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo tuyên truyền 

- Hàng năm, thực hiện Kế hoạch của Ban An toàn giao thông tỉnh về triển 

khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Sở Thông tin và Truyền thông đã 

phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông và ban hành 10-15 văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông. 

- Thông qua Hội nghị giao ban và báo cáo hoạt động báo chí, tuyên 

truyền định kỳ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy thực hiện chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa 

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

cường tuyên truyền 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 

nạn giao thông; hạn chế những hậu quả tác hại của tai nạn giao thông cho bản 

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

- Các cơ quan báo chí phối hợp với Ban An 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 hàng năm  tuyên truyền cảnh báo những nguyên nhân, hậu quả tai nạn 

giao thông liên quan; các hoạt 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 - Truyền thông các 

huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu 
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tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp 

với chủ đề hàng năm. Chú trọng tuyên truyền cảnh báo những nguyên nhân, hậu 

quả tai nạn giao thông liên quan trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 

Các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đã kịp thời 

triển khai tốt công tác tuyên truyền, cụ thể: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Duy trì hiệu quả chuyên mục “An 

toàn giao thông” phát sóng định kỳ 04 số/tháng, xây dựng 400 tin, phóng 

sự/năm lồng ghép trong các Bản tin thời sự và các chuyên mục khác phản ánh 

các vấn đề nóng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông như: Những bất cập 

về hạ tầng giao thông; các điểm nóng thường xuyên xẩy ra tai nạn giao thông; 

các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông; kết quả xử lý của các lực lượng 

chức năng... 

- Báo Hà Tĩnh đã đăng tải gần 500 tin, bài/năm kịp thời thông tin, tuyên 

truyền về các hoạt động của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng trong công 

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với chủ đề hàng năm. Với nhiều tuyến 

bài thu hút sự quan tâm của độc giả. 

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng thường xuyên 

đăng tải các tin, bài tuyên truyền về an toàn giao thông lên fanpage trên trang 

mạng xã hội Facebook. Nhiều tin bài, phóng sự nhận được hàng ngàn lượt like, 

chia sẽ, hàng vạn lượt tiếp cận, góp phần thu hút, tạo sự lan tỏa trong công tác 

tuyên truyền. 

- Cổng Thông tin điện tử tỉn đã đăng tải 200 tin, bài/năm tuyên truyền/năm 

về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với chủ đề hàng năm. 

- Báo chí Trung ương và tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn cũng 

đã có trên 450 tin, bài/năm tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn giao thông. 

- Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban An toàn 

Giao thông tỉnh biên soạn, thu âm 04-06 chuyên đề truyền thanh, phát hành đĩa 

CD tuyên truyền (04 chuyên đề), 07-10 bài phát thanh/năm phát trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở tập trung tuyên truyền: Quy định xử phạt về ATGT, đã uống 

rượu bia không lái xe; ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông... Qua 

kiểm tra trên phần mềm nhật ký truyền thanh cơ sở 100% các xã, phường thị 

trấn duy trì chuyên mục tuyên truyền ATGT định kỳ 03-04 lượt tuyên 

truyền/tháng. Trong các đợt cao điểm vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán; trước, trong và sau dịp Lễ 30/4, 1/5; 02/9 với trung bình trên 02 lượt phát 

thanh/tuần.  

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các 

huyện, thành phố, thị xã đã chủ động sản xuất các chương trình phát thanh tuyên 
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truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện (trung bình từ 20-30 chương 

trình/năm). 

- Sở đã cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho 02-04 đơn 

vị in, phát hành 30.000 – 50.000 tờ rơi hướng dẫn tuyên truyền về công tác đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Trong các năm 2016 - 2017, Sở đã chủ động phối hợp Văn phòng Bộ 

Thông tin và Truyển thông triển khai chương trình truyền thông về an toàn giao 

thông theo chủ đề: Thực hiện Chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng 

văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người 

thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” Sở đã phối 

hợp Văn phòng Bộ TT&TT treo 150 băng rôn và 500 phướn tuyên truyền trên 

các tuyến đường, trục đường chính trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán. 

- Sở đã phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức cuộc thi “Báo chí 

tuyên truyền về ATGT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2016-2017” nh m phát 

huy vai trò của các phương tiện truyền thông, các phương tiện thông tin đại 

chúng để tuyên truyền sâu rộng về 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 nạn giao thông, cuộc thi đã thu hút 120 tác phẩm tham gia. 

Ban tổ chức đã trao giải cho 17 tác phẩm gồm 01 tác phẩm đạt giải A, 03 tác 

phẩm đạt giải B, 05 tác phẩm đạt giải C và 08 tác phẩm đạt giải khuyến khích. 

Nhìn chung, công tác tuyên truyền an toàn giao thông đã tác động tích 

cực đến ý thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC; đồng thời, nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của người tham gia giao thông, góp phần thực hiện tốt công tác 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

3. Tồn tại, hạn chế 

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

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

nhiều khó khăn.  

- Các địa phương, đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm triển khai công tác 

tuyên truyền về an toàn giao thông. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền các quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện 

cơ giới đường bộ, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; an toàn hành lang đường sắt; 

tuyên truyền các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT gắn với chủ đề hàng năm. 

- 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 soạn nội dung và xuất bản tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục 

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

tranh ảnh, pa nô, áp phích…; bám sát các nội dung trọng tâm: Cảnh báo nguyên 
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nhân và hậu quả của tai nạn giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện và cách 

phòng tránh tai nạn giao thông, các quy định của pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông. 

- Đẩy mạnh 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 mạng xã 

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

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Dương Văn Tuấn 
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