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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 DTTS năm 2020
Căn cứ Công văn số 392/STC-QLNS ngày 28/02/2020 của Sở Tài chính
tỉnh Đắk Nông về việc cho ý kiến phân bổ dự toán NSNN năm 2020 nguồn kinh
phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông tỉnh;
Căn cứ Công văn số 35/BATGT-VP, ngày 31/3/2020 của Ban An toàn giao
thông về việc kinh phí tuyên truyền.
Để tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao
nhận thức cho đồng bào DTTS 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 DTTS khi tham gia giao thông.
Ban Dân tộc tỉnh lập kế hoạch uyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về
trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào DTTS năm 2020 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. 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 DTTS, vùng sâu, vùng xa.
2. Xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn
giao thông trong vùng DTTS; phòng ngừa không để số người vi phạm gia tăng, nhất
là trong các trường học, vùng sâu, vùng xa.
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, trong vùng đồng bào DTTS. Chú trọng đến biện pháp truyền thông nâng cao
nhận thức hiểu biết pháp luật nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.
- Tuyên truyền trong thanh niên là DTTS hưởng ứng và sẵn sàng thực hiện
các nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
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2. Thành phần tham gia:
Là đoàn viên, thanh thiếu niên người đồng bào DTTS, người có uy tín, phụ
nữ, người dân sinh sống tại các bon của xã nằm trong kế hoạch (dự kiến khoảng từ
60 người trên một xã).
3. Địa điểm và kinh phí triển khai thực hiện:
3.1. Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại 03 xã: Tâm Thắng; Đắk Wil; Cư K'nia
của huyện Cư Jút.
3.2. Kinh phí thực hiện: Dự kiến 40.000.000 đồng (có bảng dự trù kinh phí
chi tiết kèm theo).
Kinh phí Ban An toàn giao thông hỗ trợ theo Công văn số 35/BATGT-VP,
ngày 31/3/2020 của Ban An toàn giao thông về việc kinh phí tuyên truyền.
4. Thời gian tổ chức:
Mỗi xã tổ chức 01 ngày (dự kiến thời gian trong quý III, IV năm 2020).
III. Tổ chức thực hiện:
1. Đề nghị Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh xem xét phân bổ nguồn
kink phí để Ban Dân tộc kịp thời thực hiện theo Kế hoạch đề ra.
2. Ban Dân tộc tỉnh giao cho Phòng Thanh tra của Ban Dân tộc chủ động
xây dựng chương trình triển khai thực hiện, phối hợp với Ban An toàn giao thông
tỉnh Đắk Nông chuẩn bị kinh phí, nội dung, tờ rơi, băng rôn, âm thanh và các vật
dụng phục vụ cho đợt tuyên truyền.
3. Đề nghị UBND huyện Cư Jút chỉ đạo phòng Dân tộc của huyện, UBND
các xã nêu trên phối hợp cùng phòng Thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh tiến hành tổ
chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân đồng bào DTTS tại địa phương và báo
cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc và Ban An toàn giao thông tỉnh theo quy
định.
4. Đối với Ủy Ban Nhân dân 03 xã Tâm Thắng, Đắk Wil, Cư K'nia nằm
trong chương trình truyền thông: Tham mưu cho cấp uỷ Đảng chỉ đạo các đoàn thể
tại địa phương (nhất là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã) phối hợp cùng Ban tổ
chức huy động lực lượng đến tham gia chương trình này (chú trọng là đối tượng
thanh niên người đồng bào DTTS).
Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số:246/KH-BDT ngày 14 tháng 4 năm
2020 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong vùng đồng bào DTTS năm 2020.
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Trên đây Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an
toàn giao thông trong vùng đồng bào DTTS năm 2020./.
Nơi nhận:
- TT Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Trưởng Ban, các PTB;
- UBND huyện Cư Jút;
- Các phòng thuộc Ban;
- UBND các xã: Tâm Thắng,
Cư K'nia, Đắk Wil;
- Lưu: VT, KT, TTr.
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