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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số năm 2019
Để tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức
cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh hiểu rõ về Luật giao thông đường bộ, các văn
bản hướng dẫn về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nông thôn, từ đó góp phần giữ
gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn phương tiện và tính mạng, tài sản cho
đồng bào dân tộc thiểu số khi tham gia giao thông.
Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về
trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 cụ thể như
sau:
I/ Mục đích yêu cầu:
1/ Tổ chức chiến dịch truyền thông trọng điểm, tăng cường công tác thông tin
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng
cao nhận thức chấp hành pháp luật giao thông và đề ra các giải pháp nhằm phòng
ngừa và làm giảm thiểu tai nạn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng
sâu, vùng xa.
2/ Xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn
giao thông. Chú trọng vai trò của mỗi gia đình, già làng, trưởng bản, người có uy tín
trong cộng đồng đồng bào dân tộc về công tác phòng ngừa không để số người vi phạm
gia tăng, nhất là trong các trường học, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân
tộc thiểu số.
II/ Nội dung chương trình:
1/ Nội dung:
- Tổ chức tuyên truyền nêu cao tinh thần trách nhiệm về chấp hành pháp luật an
toàn giao thông cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn các xã vùng sâu vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng đến biện pháp truyền thông nâng cao nhận
thức hiểu biết pháp luật nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.
- Tổ chức phát tờ rơi đến từng hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại cộng
đồng bon, buôn. Đồng thời, tổ chức cho ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông;
Luật Giao thông đường bộ và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
- Tuyên truyền trong thanh niên là dân tộc thiểu số hưởng ứng và sẵn sàng thực
hiện các nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

2/ Thành phần tham gia:
Là đoàn viên, thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số và người có uy
tín, nhân dân sinh sống tại các bon của xã nằm trong kế hoạch tuyên truyền.
3/ Địa điểm và kinh phí triển khai thực hiện:
3.1. Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại 03 xã : Đắk Som, Đắk Plao và Quảng Khê
huyện Đắk Glong.
3.2. Kinh phí thực hiện: Dự kiến 32.013.000 đồng (có bảng dự trù kinh phí
chi tiết kèm theo).
3.3.Nguồn kinh phí:
+ Kinh phí Ban an toàn giao thông hỗ trợ là: 30.000.000 đồng
+ Kinh phí chi thường xuyên đơn vị chi trả công tác phí cán bộ tham gia tổ
chức và tuyên truyền là: 2.013.000 đồng.
4/ Thời gian thực hiện: Mỗi xã tổ chức 01 ngày (dự kiến trong tháng 5 quý II,
năm 2019).
III/ Tổ chức thực hiện:
1/ Giao phòng Tuyên truyền và Địa bàn chủ động xây dựng chương trình triển
khai cụ thể ; Đồng thời phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, cảnh
sát giao thông tỉnh, UBND huyện, xã triển khai thực thực hiện kế hoạch này.
2/ Đề nghị UBND huyện Đắk Glong, chỉ đạo cho phòng Dân tộc của huyện,
UBND các xã phối hợp cùng phòng Tuyên truyền và Địa bàn của Ban Dân tộc tỉnh
tiến hành tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể nhân dân đồng bào dân tộc thiểu
số tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Dân tộc và Ban An toàn giao
thông tỉnh.
Ban Dân tộc đề nghị các đơn vị, tổ chức có liên quan phối hợp triển khai thực
hiện để kế hoạch đạt yêu cầu, mục đích đề ra./.
Nơi nhận:
- TT Ban An toàn giao thông tỉnh Đăk Nông;
- Trưởng Ban, các PTB;
- UBND huyện Đắk Glong;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu VT, KT, TT&ĐB.
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