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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 07 tháng 8 năm 2007

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007
của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế
tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
Nhằm thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ
về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế
hoạch và phân công công tác cho các Ban An toàn giao thông các huyện và thành phố
Huế, các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm
sau ñây:
I. Mục ñích yêu cầu:
1. Lãnh ñạo các ban ngành, các cấp chính quyền các ñịa phương, các tổ chức
chính trị xã hội có trách nhiệm quán triệt ñến từng cán bộ, công chức, chiến sỹ lực
lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh tầm quan trọng và yêu cầu thực
hiện nghiêm túc một số giải pháp cấp bách ñã nêu trong Nghị quyết, qua ñó mọi
người nêu cao ý thức tự giác, tính gương mẫu trong việc chấp hành các quy ñịnh của
pháp luật về ñảm bảo trật tự an toàn giao thông.
2. Các ban ngành, các cấp chính quyền ñịa phương từ huyện, thành phố ñến xã,
phường có trách nhiệm tham mưu cho các cấp ủy, tập trung cao ñộ trong việc tổ chức
thực hiện Chỉ thị 22/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương ðảng, Nghị quyết
13/2002/NQ-CP và Nghị quyết 32/2007/NQ-CP nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực
trong công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông trên ñịa bàn.
3. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên làm tốt công
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ñể nâng cao ý thức chấp hành các quy
ñịnh pháp luật về trật tự ATGT của mọi tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền ñợt
này cần chú trọng vào các vấn ñề sau ñây:
- Tuyên truyền mọi người dân nâng cao nhận thức, thay ñổi thái ñộ về sử dụng
mũ bảo hiểm ñể tự giác ñội mũ bảo hiểm khi ñi mô tô, xe máy.
- Kể từ ngày 15/12/2007, người ñi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến
ñường công cộng ñều bắt buộc ñội mũ bảo hiểm.
- Xây dựng các phóng sự như: Lộ trình cấm xe công nông, công tác quản lý
bảo vệ hành lang ATGT ñường bộ, công tác khắc phục các ñiểm ñen trên các tuyến
quốc lộ, tỉnh lộ, ñường phía Tây thành phố Huế, ñường Hồ Chí Minh.
- Công tác triển khai Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của các ñịa phương, các
ngành trong tỉnh và một số phóng sự khác….

