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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Chƣơng trình phối hợp đảm bảo trật tự 

ATGT giữa Ban ATGT tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 

2016-2020 và đánh giá, chấm điểm công tác đảm bảo ATGT năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-BATGT ngày 27/9/2021 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp đảm bảo 

trật tự ATGT giữa BATGT tỉnh với các cơ quan, đơn vị giai đoạn năm 2016-

2020 và đánh giá, chấm điểm công tác đảm bảo ATGT năm 2021, Sở Thông tin 

và Truyền thông báo cáo như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Báo 

chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; 

điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông 

tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi 

trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch 

vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Sở thực hiện nhiệm 

vụ của đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà 

Tĩnh theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở 

tính đến ngày 12/8/2021 là 39 người. Có 05 phòng và 01 đơn vị sự nghiệp, cụ 

thể: (1) Văn phòng, (2) Thanh tra, (3) Phòng CNTT, (4) Phòng Bưu chính Viễn 

thông, (5) Phòng Thông tin Báo chi Xuất bản, (6) Trung tâm CNTT và Truyền 

thông (đơn vị sự nghiệp tự chủ về kinh phí hoạt động chi thường xuyên).  

Trong những năm qua, công tác an toàn giao thông tại cơ quan Văn phòng 

Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc đã được quan tâm, triển khai 

thực hiện nghiêm túc; Các đồng chí trưởng các phòng, đơn vị tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện 

nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, được giao. 

Hằng năm tổ chức CBCCVC và người lao động đăng ký cam kết giao ước thi 

đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “an toàn 

giao thông”. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH PHỐI 

HỢP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2021 
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Bám sát các nội dung theo các Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch 

hàng năm của Ban An toàn Giao thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đã 

xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông hàng năm. 

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 tuyên truyền an toàn giao thông hàng năm, 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 

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

thống truyền thanh cơ sở. 

1.1. Giai đoạn 2016-2020:  

Sở đã ban hành 35 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên 

truyền, trong đó đã biên soạn, gửi 15 chương trình tuyên truyền. Trung bình mỗi 

năm ban hành 7 văn bản hướng dẫn, trong đó in sao 300-600 đĩa CD/năm gửi 

đến tận các xã, phường, thị trấn phát trên hệ thống thông tin cơ sở. 

2.2. Năm 2021:  Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo: 

- Kế hoạch số 97/KH-STTTT ngày 26/01/2021 về tuyên truyền đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông năm 2021; 

- Công văn số 72/STTTT-TTBCXB ngày 20/01/2021 về việc tăng cường 

tuyên truyền an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và phổ 

biến Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021; 

Báo cáo số 26/BC-STTTT ngày 16/03/2021 về kết quả công tác đảm bảo 

trật tự ATGT 03 tháng đầu năm 2021 phương hướng nhiệm vụ trong thời gian 

tới; 

- Công văn số 513/STTTT-TTBCXB ngày 12/5/2021 về tăng cường tuyên 

truyền các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT; 

- Báo cáo số 75/BC-STTTT ngày 15/06/2021 kết quả tuyên truyền 

Chương trình phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT 6 tháng 

đầu năm 2021; 

https://hscvstttt.hatinh.gov.vn/sotttt/VBdi.nsf/str/A074446341AF100C472586990038B682?OpenDocument
https://hscvstttt.hatinh.gov.vn/sotttt/VBdi.nsf/str/2DFA2524D7B0418A472586F5001706D3?OpenDocument
https://hscvstttt.hatinh.gov.vn/sotttt/VBdi.nsf/str/2DFA2524D7B0418A472586F5001706D3?OpenDocument
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- Công văn số 1108/STTTT-TTBCXB ngày 31/8/2021 về tuyên truyền cải 

cách hành chính, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở; 

- Báo cáo số 139/BC-STTTT 10/09/2021 kết quả tuyên truyền công tác 

đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trong thời 

gian tới; 

- Báo cáo số 136/BC-STTTT 06/09/2021 kết quả triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; 

- Công văn số 1109/STTTT-TTBCXB ngày 04/9/2021 về việc tăng cường 

tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT; 

- Công văn số 1302/STTTT-TTBCXB ngày 04/10/2021 tăng cường tuyên 

truyền các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trước thềm năm học mới. 

2. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT. 

2.1. Giai đoạn 2016-2020:  

Trong giai đoạn 2019-2021, 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: 

a) Tuyên truyền trên báo chí: 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn 

tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông, trong đó: 

- 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” nhằm 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. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: đã xây dựng và 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. Bên cạnh đó, hàng năm Đài đã lồng 

ghép tuyên truyền hàng trăm 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 xây dựng chuyên mục “Pháp luật” hàng năm đăng tải 

hàng trăm 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 hàng năm. 

https://hscvstttt.hatinh.gov.vn/sotttt/VBdi.nsf/str/CC1985619AF165B94725874C0035929F?OpenDocument
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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 

triệu 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 400 tin, bài/năm tuyên truyền về công tác đảm bảo ATGT. 

b) Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở: 

- Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Văn phòng Bộ 

Thông tin và Truyển thông triển khai 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” 

treo 50 băng rôn và 250 phướn tuyên truyền trên các tuyến đường, trục đường 

chính trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 

- Từ 2016-2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã biên soạn, thu âm 06 

chuyên đề truyền thanh, phát hành trên 1.800 đĩa CD tuyên truyền (02 chuyên 

đề/năm), biên tập 10 nội dung phát thanh 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 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 

truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện (trung bình từ 10-15 chương 

trình/năm). 

- Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động tuyên truyền 

ATGT bằng băng rôn, phướn, tờ rơi, tờ gấp. Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền 

thông cấp giấy phép cho các cơ quan, đơn vị phát hành 30.000-50.000 tờ rơi, tài 

liệu không kinh doanh tuyên truyền ATGT các loại. 

c) Tuyên truyền tại cơ quan Sở: 

Hàng năm, Sở đã giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện kế hoạch, kịp thời đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng 

góp tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các dịp sơ 

kết, tổng kết. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.  

- Tổ chức ký cam kết cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động chấp hành pháp luật ATGT, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ 

cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Kịp thời ban hành các văn bản và 

triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT tại cơ quan, đơn vị theo các 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh. Đưa nội dung đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông là tiêu chí đánh giá, bình xét, xếp loại thi đua hằng năm.  
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- Phối hợp Công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, các quy định pháp luật 

về ATGT với chủ đề Năm an toàn giao thông 2021 và gắn với “Đã uống rượu, 

bia không lái xe”.  

2.2. Năm 2021:   

a) Về công tác tuyên truyền trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở: 

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định 

hướng tuyên truyền ATGT trên các cơ quan báo chí bám sát chỉ đạo tại Kế 

hoạch số 188/KH-BATGT ngày 31/12/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh về 

triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và các văn bản 

chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Nội dung tuyên truyền đã bám sát chủ đề 

“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông” và gắn với “Đã uống rượu, bia không lái xe”, 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. 

Sở đã xây dựng 01 chuyên đề phát thanh (phát hành 300 đĩa CD), biên 

tập, sưu tầm 04 chuyên đề phát thanh gửi phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

cấp xã. 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... 

Sở đã cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho 02 đơn vị in 

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

phương tiện tham gia giao thông. 

b) Tuyên truyền tại cơ quan Sở: 

- Hội nghị cán bộ công chức đầu năm 2021 dưới sự chứng kiến của Lãnh 

đạo Sở, BCH Công đoàn 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

đã ký bản cam kết thực hiện an toàn giao thông và thi đua xây dựng nếp sống 

văn hóa giao thông năm 2021. 

- Hội nghị đã đưa tiêu chí đảm bảo trật tự ATGT vào tiêu chí thi đua khen 

thưởng năm 2021 của Sở. 

3. Tình hình chấp hành pháp luật ATGT của cán bộ, công chức, viên 

chức, ngƣời lao động và đối tƣợng thuộc diện quản lý. 

3.1. Giai đoạn 2016-2020: Trong 5 năm Sở không có cán bộ, công chức 

vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

3.2: Năm 2021: Trong 9 tháng đầu năm Sở không có cán bộ, công chức vi 

phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

4. Kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ phục công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật ATGT. 

- Giai đoạn 2016-2020:  
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Năm 2016, Được cấp 120 triệu để tổ chức cuộc thi Báo chí tuyên truyền 

về an toàn giao thông. Tuy nhiên, do số lượng tác phẩm báo chí tham gia chưa 

đảm bảo nên xin chuyển sang năm 2017. 

Năm 2017: Được cấp 120 triệu để tổ chức cuộc thi Báo chí tuyên truyền 

về an toàn giao thông. Đã quyết toán đầy đủ, đúng quy định. 

Năm 2018: Được cấp 30 triệu, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 

02 chuyên đề phát thanh, in sao 600 đĩa CD gửi tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở. 

Năm 2019: Được cấp 20 triệu đồng, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây 

dựng 02 chuyên đề phát thanh, in sao 600 đĩa CD gửi tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở (bố trí thêm kinh phí của Sở để thực hiện). 

Năm 2020: Được cấp 20 triệu đồng, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây 

dựng 02 chuyên đề phát thanh, in sao 600 đĩa CD gửi tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở (bố trí thêm kinh phí của Sở để thực hiện). 

Tổng chung 5 năm, Sở Thông tin và Truyền thông được cấp 190 triệu để 

thực hiện công tác tuyên truyền an toàn giao thông. Công tác sử dụng, thanh 

quyết toán kinh phí nêu trên đảm bảo đúng quy định pháp luật, phát huy hiệu 

quả trong công tác tuyên truyền. 

- Năm 2021: Được cấp 20 triệu đồng, đến nay Sở Thông tin và Truyền 

thông đã xây dựng 01 chuyên đề phát thanh, in sao 300 đĩa CD gửi tuyên truyền 

trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác tuyên truyền trên báo chí trung ương và địa phương đã được 

quan tâm; số lượng tin bài, thời lượng phát sóng tuyên truyền về ATGT tăng lên 

theo hàng năm, chất lượng tuyên truyền có nhiều chuyển biến rõ nét. 

- Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở được tăng cường bằng nhiều 

hình thức, trong đó chất lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

được nâng lên, thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật về ATGT cho người dân. 

- Công tác đảm bảo trật tự ATGT tại cơ quan Sở Thông tin và Truyền 

thông được thực hiện tốt. Trong 5 năm không có cán bộ, công chức vi phạm các 

quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

- Hoạt động tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú về hình thức tuyên 

truyền, tạo sự lan tỏa trong nhân dân. 

- Chất lượng tuyên truyền trên cơ quan báo chí (nhất là các cơ quan báo 

chí trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn) chưa cao, vẫn còn tập trung 

đưa tin sự vụ, sự việc, chưa chú trọng trong các tuyến bài đi sâu tuyên truyền 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, biểu dương các gương người tốt, điển hình 

trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 
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- Các địa phương, đơn vị chưa quan tâm triển khai tuyên truyền về an toàn 

giao thông. 

3. Nguyên nhân. 

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

ATGT còn chưa đáp ứng yêu cầu: Một số nội dung được Sở Thông tin và 

Truyền thông đề xuất nhiều năm nhưng không được bố trí kinh phí thực hiện 

như: Tổ chức cuộc thi báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông; Tổ chức cuộc 

thi An toàn giao thông trên internet… 

- Sở và Ban ATGT chưa cung cấp thường xuyên các thông tin định hướng 

tuyên truyền cho các cơ quan báo chí về công tác tuyên truyền ATGT. 

- Trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong công tác tuyên truyền 

ATGT còn chưa cao, thiếu tính chủ động. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

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

tuyên truyền ATGT. 

2. Phối hợp Ban ATGT tỉnh biên soạn nội dung định hướng tuyên truyền 

trên các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATGT 

và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện trên 

cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để có hiệu quả 

thiết thực. 

IV. 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 kinh phí tổ chức cuộc thi báo chí tuyên 

truyền về ATGT và thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về ATGT trên môi trường 

mạng./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở 

- Lưu: VT, TTBCXB2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 



PHỤ LỤC 1 

CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TTATGT ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH, DOANH NGHIỆP 

(Kèm theo Văn bản số         /BC-STTTT ngày       tháng 10 năm 2021) 
 

 

Tiêu chí Nội dung đánh giá Chất lƣợng Thang điểm Điểm đánh giá 

1. Triển khai 

thực hiện công 

tác bảo đảm 

TTATGT 

(80 điểm) 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành 

động nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông (TTATGT); triển khai kịp thời 

các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đảm 

bảo TTATGT. 

(20 điểm) 

+ Có xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm 

đảm bảo TTATGT hoặc lồng ghép vào kế hoạch hàng 

năm của cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện. 
10 10 

+ Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đảm bảo 

TTATGT thể hiện trong các biên bản họp, các văn bản 

chỉ đạo các đơn vị cấp dưới và cán bộ, công nhân viên. 
10 10 

- Đưa nội dung chấp hành TTATGT 

vào nội quy, quy định của cơ quan, đơn 

vị; có quy định biện pháp xử lý đối với 

người vi phạm. 

(10 điểm) 

+ Có đưa nội dung chấp hành pháp luật giao thông vào 

nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị: 7 điểm 

+ Không có: 0 điểm 
7 
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+ Có hình thức xử lý khi có vi phạm: 3 điểm 

+ Có vi phạm nhưng không có hình thức xử lý: 0 điểm 

(Nếu không có vi phạm thì được chấm điểm tối đa) 
3 

 

3 

- Đưa tiêu chí đảm bảo trật tự ATGT 

vào tiêu chí thi đua khen thưởng của 

ngành, đơn vị (10 điểm) 

+ Có đưa vào tiêu chí thi đua, khen thưởng: 5 điểm 

+ Không đưa vào: 5 điểm 
5 5 

+ có xem xét, đánh giá thi đua với những trướng hợp vi 

phạm : 5 điểm 

+ Có vi phạm mà không xem xét: 0 điểm 

(nếu không có vi phạm thì được chấm điểm tối đa) 

5 5 

- Tổ chức cho cán bộ công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang, người lao 

động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh 

viên … thuộc quyền quản lý ký cam kết 

không vi phạm TTATGT. 

(20 điểm) 

+ Tỷ lệ ký kết đạt 100%: 20 điểm. 

+ Tỷ lệ ký kết đạt từ 90% đến dưới 100%:18 điểm. 

+ Tỷ lệ ký kết từ 80% đến dưới 90%:16 điểm. 

+ Tỷ lệ ký kết từ 60% đến dưới 70%: 10 điểm. 

+ Tỷ lệ ký kết từ 50% đến đưới 60%:8 điểm. 

+ Có tổ chức ký cam kết dưới 50%: 5 điểm; 

+ Không ký cam kết: - 5 điểm. 

20 20 

- Triển khai thực hiện được các hình 

thức đảm bảo TTATGT hữu hiệu tại 

ngành, đơn vị mình. (10 điểm) 

 

+ Mỗi năm tổ chức được từ 2 chương trình tuyên truyền 

pháp luật ATGT trở lên thông qua các hình thức như Hội 

nghị, tọa đàm, thảo luận, các cuộc họp cơ quan, chào cờ 

đầu tháng...tại ngành, đơn vị mình. 

5 5 

+ Triển khai các hình thức khác theo chức năng,nhiệm vụ. 5 5 
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- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về 

công tác đảm bảo TTATGT. 

(10 điểm) 

+ Báo cáo đầy đủ, kịp thời: 10 điểm; 

+ Báo cáo bị thiếu, chậm: tùy trường hợp chấm từ 1 đến 9 

điểm. 

+ Không chấp hành báo cáo: 0 điểm. 

10 8 

2. Kết quả 

công tác đảm 

bảo TTATGT. 

(20 điểm) 

- Không có người thuộc cơ quan, đơn vị 

gây TNGT. 

(10 điểm) 

+ Không có người gây TNGT: 10 điểm; 

+ Có 1 người gây TNGT: 5 điểm; 

+ Có 2 người gây TNGT: 0 điểm; 

+ Có từ 3 người trở lên gây TNGT: - 5 điểm. 

10 10 

- Không có người thuộc cơ quan, đơn vị 

bị lập biên bản vi phạm TTATGT. 

(10 điểm) 

+ Không có người vi phạm: 10 điểm; 

+ Có từ 1 đến 4 người vi phạm: Trừ mỗi người 02 điểm 

trên tổng điểm 10. 

+ Có từ 5 đến 10 người vi phạm: 0 điểm; 

+ Trên 10 người vi phạm: - 5 điểm. 

10 10 

TỔNG ĐIỂM 100 98 

XẾP LOẠI Xuất sắc 

 

Ghi chú: 

 

XẾP LOẠI 

Loại Điểm đạt đƣợc Tiêu chí phụ 

+ Xuất sắc Từ  95  đến 100 + Không có người gây TNGT.  

+ Tốt Từ 85 đến 94 
+ Người gây TNGT: không có hoặc có 01 người; 

+ Người vi phạm TTATGT: không có hoặc dưới 05 người.  

+ Khá Từ 70 đến 84 
+ Người gây TNGT: không quá 3 người; 

+ Người vi phạm TTATGT: không quá 10 người. 

+ Trung bình Từ 50 đến 69 
 

 

+ Yếu Dưới 50  
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