
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TfNH NINH B!NH flôc 1p - Tu' do - Hank ph lie 

S:  3?  /KH-UBND Ninh Blnh, ngày 25 tháng 3 náin 2020 

KE HOACH 
Trin khai thijc hin Clii thj s 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 

cüa Thu ttró'ng ChInh phü ye tang ctr?rng thrc hin Luât Phông, chng 
tác hii ella rtrçru, bia và Nghj djnh s 100/ND-CP ella ChInh phü quy djnh 

xii' phit vi phim hành chInh trong linh virc giao thông du*ng b, du'ông sat 

Thirc hin Chi thj s 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 cüa Thu ti.róng 
ChInh phü ye tang cithng thirc hin Lut Phông, chông tác hai  elm ruqu, bia và 
Nghj djnh so 1 00/ND-CP cüa ChInh phü quy djnh xli pht vi phm hành chInh 
trong 1mb vrc giao thông dixing b, ctu&ng sat (sau day viêt tat là Chi thj so 
03/CT-TTg), Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh ban hành Kê hoach triên khai 
thirc hin vâi nhüng ni dung ciii the niur sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Quán trit và t chlrc thrc hin nghiêm tue cac ni dung trong Chi thj 
so 03/CT-TTg, qua do tao  sr chuyên biên mnh me ye nh.n thüc, nâng cao 
thlrc cüa nguM dan trong vic th're hin Lu.t PhOng, chông tác hai  elm ruu, bia 
và giãm cac hành vi vi phm TFATGT duçic quy djnh tai  Nghj djnh sO 1 00/ND-
CP, gop phân bâo dam ANTT, TFATGT trên dja bàn tinh. 

2. Huy dng sir vào cuc tIch eirc và nâng cao hiu qua cOng tác phoi hçp 
gifla các ban, ngành chüc näng, cap üy, chinh quyên các cap, các doàn the chInh 
trj, xã hi trong triên khai thixc hin Chi thj sO 03/CT-TTg, nhât làtrong cong tác 
tuyên truyên và kiêm tra, xà 1 vi pham, qua do tling buOc thay dôi thói quen va 
hInh thành van hóa sIr diing nrçlu, bia lành mnh trong nhân dan, dc bit là giàm 
tai ntn giao thông do vi phm quy djnh ye nOng d con gay ra. 

3. Chü tr9ng dào tao  nâng cao trInh d, näng 11rc cOng tác và phm chit 
dao dIre cho hrc hxçing lam nhim vii báo dam TTATGT; trang bj day dli 
phutmg tin, thiêt bj k5 thut phc vi cOng tác, dáp 1mg kjp thai yêu câu, 
nhim vii trong tInh hInh mOm; tang ci.rOng kiêm tra, giám sat, phàng nglra sai 
pham và xIr 1 nghiêm các hành vi tiêu c1rc. Nghiêm cam can b, dãng viên, 
cong nhân viên can thip vào vic xIr phat vi phm ye TTATGT. 

II. NO! DUNG, BIN PHAP VA PHAN CONG THVC  HIN 

1. Các sO', ban, ngành, UBND huyn, thành ph Mt trn t quc 
và cäc doàn the chInh trl,  x hi day manh  công tác tuyên truyên Lut 
PhOng, chông tác hai  elm risclu, bia và Nghj djnh sO 100/ND-CP vOi cáe hInh 
thlrc da dng, phong phü den mi tang lOp nhan dan, dc bit nhân manh 
nghma nhân van elm các quy djnh trong Lust Phông, chông tác hai  elm rugu, bia 



và tInh phông ngüa, cânh báo giüp ngi.thi dan nâng cao then  tht'rc và giám cac 
hành vi vi phtm quy djnh pháp 1ut ye TTATGT tti Nghj djnh so 1 OO/ND-CP; 
dông thi to chirc Cuc 4n dng thrc hin quy djnh "Dâ uOng ru?u,  bia - 
không lái Xe" trong ccx quan, ctcm vj, doàn th, doanh nghip và cong  dng, 
trong do can b, dâng viên, cong chirc, viên chüc phâi nêu gucmg hãnh dng. 

- Ththng Xuyên cüng c, kin toãn, tang cu&ng ccx sx vt cht, biên ch 
và dâo t?o  các lirc lucmg lam cong tác tham mizu, quán 1 nba nuàc ye 
TTATGT, giao thông vn tâi, báo cáo viên, tuyên truyén viên có dü nàng 1rc, 
phâm chat, tinh than trách nhim, dáp ü'ng yêu câu nhim vij. Dông thai, tang 
cithng cong tác kiêm tra, giám sat, phOng ngira và xir 1 nghiêm cac hành vi sai 
pham, tiêu circ trong boat dng quãn 1 4n tái và TTATGT. Gän trách nhirn 
cüa ccx quan vá Thu tru&ng ccx quan dOi v9i lTnh virc duçxc giao quán 1 nêu dê 
xãy ra v11 vic dc bit nghiêm tr9ng. 

2. Cong an tinh 

- Phi hçp vâi các ngành chirc näng và các dip chInh quyn lam t& 
cOng tác tuyên truyên; dông thxi huy dng lljc luvng, phucing tin tang cithng 
tuân tra kiêm soát, xir 1 nghiêm các vi phm ye TTATGT theo quy djnh tai 
Nghj djnh sO 100IND-CP (duy trI th'c hin nghiêm trong suôt nám 2020, dçc 
bitt là trong các Lê h5i). Trong do, tp trung xU 1 vi pham ye nOng d con dOi 
vOi ngi.thi dieu khiên phucxng tin tham gia giao thông và các hành vi có nguy 
ccx cao gay tai nan  và ün tàc giao thông; kiên quyêt xu l nghiêm minh, không 
nê nang (khóng có viing cam) dOi vâi các hành vi vi pham. 

- Phi hçp chtt ch cOng tác tun tra kim soát, xi'r I vi phm vâi 
tuyen truyen, phO biên, giáo diic pháp 1ut; kjp thyi biêu duong, khen thiRxng 
các don v, cá nhân có thành tIch Xuât sac; phê bInh, kS'  lut các tp the, cá 
nhân thiêu tinh than trách nhim, vi pham quy djnh; tuyt dOi không can thip 
hoc dê xãy ra can thip lam sai lch kêt qua xir l' vi phm, dan den tiêu circ 
trong thirc thi cong vii. 

3. S& Giao thông vn tãi 

- T chüc tp hun, huóng dn th%rc hin Nghj djnh s' 100/ND-CP và 
các quy djnh lien quan den ATGT trong Lutt Phông, chOng tác hai  cüa ru'çxu, 
bia cho lirc hr9'ng Thanh tra giao thông dê to chuc triên khai nghiem tüc, hiu 
qua; dông thai thng xuyên nàm bat, tong hqp nhüng van dé mói phát sinh 
trong qua trInh thirc hin dê báo cáo cap có thâm quyên sua dOi, bO sung cho 
phü hçxp. 

- Lam tt cong tác quãn 1 4ntãi, phuong tin, ngithi lái, nht là hoat 
dng v.n tãi hang boa, hành khách bang xe 0 tO; yêu câu các doanh nghip 
kinh doanh vn tâi tang cuOng cOng tác quàn 1 và tuyên truyen cho di ngü lái 
xe chap hành nghiem Lutt PhOng, chOng tác hai  cua ruu, bia, khOng vi pham 
các quy djnh ye TTATGT tai  Nghj djnh s 1 OO/ND-CP; dng thai tang cung 
kiêm tra, giám sat, x1r l nghiêm các tru&ng hqp vi phm. 
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4. S& Thông tin và Truyn thông chi dao  các Co quan thông thn, báo 
chI, he thông truyên thanh co s& (huyn, thành phó, xâ, phzthng, thj trán,) tang 
ctthng dua tin ye Lut Phông, chông tác hai  cüa ruqu, bia và Nghj djnh so 

1 OO/ND-CP; phôi hcxp vâi ngành Cong an, Giao thông 4n tâi tuyên truyên ye 
tInh nghiêm minh cüa pháp 1u.t cüng nhu ket qua xü 1 vi phm ye TTATGT, 
tü do tao niêm tin, sir dông tInh, üng h cüa nhân dan dôi vâi 1irc krqng chüc 
näng trong qua trInh th?c thi cOng vçi; dOng thai có bin pháp xir 1 nghiêm cac 
hành vi dua tin, tuyên truyên ye các boat dng sai trái, di ngi.rc lai  quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

5. S& Van boa và Th thao phái hqp vói các co quan, dun vj trên dja 
bàn tinh thirc hin cong tac tuyên truyên ye Lust Phông, chông tác hai  cüa 
ruçlu, bia và Nghj djnh so i OO/ND-CP vri nhiêu hInh thirc, ni dung phong 
phO, da dng, phü hçip yen t1mg lüa tuôi, thành phân tham gia giao thông. 
Trong do, chii tr9ng các bin pháp tuyên truyên trrc quan nhu cäng treo bang 
ron, khâu hiu, pa no, áp phIch... và tuyên truyên lông ghép trong các boat 
dng van boa, the thao cüa ngành. 

6. Ban An toàn giao thông tinh 
- Lam tht chirc näng là co quan thithng trirc, tham mini cho UBND tInh 

ban hành các van bàn chi dao;  dông theni thix&ng xuyên don dOe các Co quan 
chtrc näng và dja phixong th?c hin nghiêm tüc, hiu qua các m.t cOng tác bâo 
dam TTATGT trên dja bàn tinh. 

- Phi hçip vâi các co quan, dun vj lien quan thirc hin tt cong tác 
tuyên truyên ye Lut PhOng, chông tác hai  cüa rugu, bia ya Nghj djnh so 

1 OO/ND-CP. Chü trng xây drng, in, cap phát các an phâm truyên thông 
(thông dip, bang rOn, áp phIch, ti roi...), xây drng ni dung, hInh ành tuyên 
truyên dê càng treo, lap dt tai  các nut giao thông trpng diem, khu vxc ben Xe, 
noi dông dan cu, khu, diem du ljch và các trixing h9c; thix?ng xuyên theo dOi, 
kiêm tra thông tin phãn ánh cüa the co quan truyên thông ye tInh hmnh 
TTATGT trên dja bàn tinh dê có van bàn chi dao  the co quan chirc näng kiêm 
tra, xir l theo quy djnh. 

F A S A 7. UBND cac huyçn, thanh pho 
- Chi dao  các lirc luçing cbüc nang thirc hin nghiêm tüc, quyt lit 

Luit PhOng, cbông tác hai  cüa ruyu, bia và Nghj djnh so 1 OO/ND-CP; tiep tlic 
phát buy yai trO cüa eác dông chI bI thu chi b, to truâng dan phO, tn.râng thOn, 
xóm, ngithi có uy tIn và các chüc sac ton giao trong cong tác tuyen truyên, qua 
do trng buenc thay dOi thói quen sir diing ruqu, bia trong nhân dan, nhât là trong 
the ngày Lê, Tet, Lê hi, dam cueni, dam tang... 

- Chi dao  lng ghép ni dung tuyên truyn y Lut PhOng, chng tác 
hai cüa ruçiu, bia yà Nghj djnh sO 1 OO/ND-CP vào sinh hoat djnh k' cüa các 
doàn the, tO chüc chInh trj - xã hi, nhât là tai  cap co sâ; dOng thai xác djnh rô 
vic chap hành Lut PhOng, chOng the hai  cüa ruqu, bia và quy djnh ye 

TTATGT là mt tiêu chI dé bInh xét thi dua cüa các to chirc, doàn th và xét 
cOng nbn khu dan Cu, xâ, pbu&ng, thj trân, co quan, doanh nghip, nba tru1ng 
dat tiêu chuân "An toàn ye an ninh, trt tr". 
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- Cüng c& kin toàn và phát huy vai trô, hiu qua hoit dng cüa Ban an 
toàn giao thông các cap trong cong tác tham muu, chi dto trin khai các giái 
pháp bão dam TTATGT; tang cu&ng kiêm tra, giám sat vic to chüc thirc hiên, 
kjp thai phê bInh, k 1ut nhUng tp the, cá nhân không hoân thãnh nhim vii. 

III. TO CHIC TH1C HIN 

1. Can cü ni dung K hoch nay vá chirc nAng, nhim v duc phân 
công, các s, ban, ngành, UBND huyn, thânh phô vâ các to chirc, doân the 
xây dirng Ké hoich cii the dê tO chrc triên khai thrc hin nghiêm tüc, có hiu 
qua; djnh kS'  hang nãm báo cáo kêt qua thirc hin ye Ban ATGT tinh, Cong an 
tinh truYc ngày 15 tháng 12 dê tOng hçp, báo cáo UBND tinh. 

2. Giao Ban An toàn giao thông tinh chü trI theo dôi, kim tra, don dôc 
vic thirc hin Kê hotch nay và tong h9'p tInh hInh, kêt qua báo cáo Uy ban An 
toàn giao thông Quôc gia theo quy djnh./. ,._. 

No'i nhân: 
- Thuông trijc Tinh iiy, HDND tinh; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Các so, ban, ngành, doàn the ciia tinh; 
- Các co quan Trung uong trén dja bàn tinh; 
- Uy ban Mt trii To quoc tinh; 
- UBND CaC hiiyn, thành pliO; 
- Lw: VT, VP4,2,6,7. 
TTVP4_O2KN 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

Nguyen NgQc Thich 
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