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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu 2022 

 Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới 

 

Thực hiện Văn bản số 77/BATGT-VP ngày 06/6/2022 của Ban An toàn 

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

thông 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Sở Thông 

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

1. Công tác chỉ đạo tuyên truyền 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BATGT ngày 12/01/2022 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông năm 2022; Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật ATGT năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 

16/KH-UBND ngày 18/02/2022 về tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông năm 2022 và 06 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền công 

tác đảm bảo an toàn giao thông. 

Đồng thời, 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 năm ATGT 2022 bám sát chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn 

gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với tinh thần "Vì sức khỏe, sinh 

mạng của người tham gia giao thông”. Việc tuyên truyền đảm bảo cân đối, phù 

hợp giữa tin bài phản ánh với tin bài nêu gương người tốt, việc tốt, phân tích 

nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong bảo đảm TTATGT. 

- 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 

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

với chủ đề năm ATGT năm 2022 “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với 
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kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với tinh thần "Vì sức khỏe, sinh mạng của 

người tham gia giao thông”trên hệ thống truyền thanh truyền hình cấp huyện và 

truyền thanh cơ sở. 

2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 phán ánh các vấn đề nóng trong 

công tác đảm bảo ATGT, nổi bật như: Vi phạm họp chợ trên Quốc lộ 15, vì sao 

chậm xử lý?; Vì sao xuất hiện điểm đen giao thông?; Để có một cái Tết bình 

yên; Vì sao tai nạn giao thông liên quan đến học sinh gia tăng?; Tăng cường xử 

lý nồng độ cồn; Đảm bảo an toàn giao thông sau Tết Nguyên Đán; Nỗi lo an 

toàn giao thông trong mùa du xuân; Dừng đỗ tùy tiện, vì sao khó xử lý?; Những 

nút giao thông mất an toàn ở Can Lộc; Lỗi vượt xe, vì sao phổ biến?; Bất an từ 

những điểm giao cắt; Vẫn chuyện… lấn đường họp chợ; Ngăn chặn tình trạng 

xe quá tải, quá khổ; Nỗ lực xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt; Hạn chế ùng tác 

giao thông bằng cách nào?; Phấp phỏng trên những tuyến đường không biển 

báo... bên cạnh đó, Đài đã lồng ghép tuyên truyền hơn 250 tin, phóng sự ngắn 

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

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

ATGT. 

- Báo Hà Tĩnh đã đăng tải gần 130 tin, bài 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 ATGT, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông phù hợp với chủ đề năm ATGT 2022. Với nhiều tuyến bài thu 

hút sự quan tâm của độc giả: Vì sao chưa thể xóa bỏ 92 lối đi tự mở giao cắt 

đường sắt ở Hà Tĩnh?; Do đâu, Hà Tĩnh đang tồn tại 30 điểm đen, điểm tiềm ẩn 

tai nạn giao thông?! ; Bất cập trong việc lắp đặt biển báo giao thông ở Hà 

Tĩnh ; Can Lộc: Tai nạn tại nút giao nơi hệ thống đèn giao thông chưa hoạt 

động; Hiệu quả từ mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” 

đầu tiên tại Hà Tĩnh; Đường trục xã Xuân Hải xuống cấp, người dân mong cấp 

trên giải quyết; 9 giáo viên, học sinh Hà Tĩnh vào vòng chung kết Cuộc thi “An 

toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; Xử phạt 70 triệu đồng 5 chủ phương 

tiện vi phạm quá tải, chở vật liệu rơi vãi; Cơ quan chức năng nói gì về những 

“điểm đen” trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Hương Khê?; Giải tỏa hành 

lang ATGT đường Mai Thúc Loan - TP Hà Tĩnh; Một số giao lộ lớn ở Hương 

Khê tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; Hà Tĩnh: Nguy cơ tai nạn giao 

thông tại các giao lộ của đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 15A; Vì sao đường lên 

Cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn?; Mở đợt cao điểm một 

tháng kiểm tra, xử lý xe chở hàng quá tải  Hà Tĩnh: Xử phạt nghiêm phương tiện 

đón trả khách sai quy định; Xử lý việc chiếm dụng gầm cầu vượt tuyến tránh TP 

Hà Tĩnh làm nơi kinh doanh, khó hay dễ?!  ... 
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https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/108429/phap-phong-tren-nhung-tuyen-duong-khong-bien-bao
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/108429/phap-phong-tren-nhung-tuyen-duong-khong-bien-bao
https://baohatinh.vn/giao-duc/9-giao-vien-hoc-sinh-ha-tinh-vao-vong-chung-ket-cuoc-thi-an-toan-giao-thong-cho-nu-cuoi-ngay-mai/228352.htm
https://baohatinh.vn/giao-duc/9-giao-vien-hoc-sinh-ha-tinh-vao-vong-chung-ket-cuoc-thi-an-toan-giao-thong-cho-nu-cuoi-ngay-mai/228352.htm
https://baohatinh.vn/giao-duc/9-giao-vien-hoc-sinh-ha-tinh-vao-vong-chung-ket-cuoc-thi-an-toan-giao-thong-cho-nu-cuoi-ngay-mai/228352.htm
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https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-nguy-co-tai-nan-giao-thong-tai-cac-giao-lo-cua-duong-ho-chi-minh-va-quoc-lo-15a/227912.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-nguy-co-tai-nan-giao-thong-tai-cac-giao-lo-cua-duong-ho-chi-minh-va-quoc-lo-15a/227912.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-nguy-co-tai-nan-giao-thong-tai-cac-giao-lo-cua-duong-ho-chi-minh-va-quoc-lo-15a/227912.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/mo-dot-cao-diem-mot-thang-kiem-tra-xu-ly-xe-cho-hang-qua-tai/232707.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/mo-dot-cao-diem-mot-thang-kiem-tra-xu-ly-xe-cho-hang-qua-tai/232707.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-xu-phat-nghiem-phuong-tien-don-tra-khach-sai-quy-dinh/232938.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-xu-phat-nghiem-phuong-tien-don-tra-khach-sai-quy-dinh/232938.htm
https://baohatinh.vn/ban-doc-viet/xu-ly-viec-chiem-dung-gam-cau-vuot-tuyen-tranh-tp-ha-tinh-lam-noi-kinh-doanh-kho-hay-de/232314.htm
https://baohatinh.vn/ban-doc-viet/xu-ly-viec-chiem-dung-gam-cau-vuot-tuyen-tranh-tp-ha-tinh-lam-noi-kinh-doanh-kho-hay-de/232314.htm
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 Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng thường xuyên 

đăng tải các tin, bài tuyên truyền về ATGT 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. 

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

cũng đã có trên 250 tin, bài tuyên truyền về công tác đảm bảo ATGT. 

- Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã biên soạn 02 chuyên đề phát 

thanh, gửi 04 tài liệu tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở. Xây dựng 01 

videoclip mô phỏng “Đã uống rượu bia – Không lái xe” chỉ đạo phát trên 

Cổng/Trang TTĐT cấp huyện, cấp xã và hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ 

sở. Hệ thống truyền thanh cơ sở cấp xã đã thực hiện 03-06 lượt/tháng tuyên 

truyền ATGT trong đó tập trung tuyên truyền quy định xử phạt về ATGT, đã 

uống rượu bia không lái xe... 

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 chưa quan tâm triển khai tuyên truyền về an toàn 

giao thông. 

4. Kiến nghị, đề xuất 

- Ban ATGT tỉnh thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để tổ 

chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí thêm kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban ATGT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở 

- Lưu: VT, TTBCXB2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 
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