ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14 /KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------------------Lào Cai, ngày 18 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2021
và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán
Tân Sửu, Lễ hội Xuân 2021
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Uỷ ban nhân
dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động ra quân Năm an toàn
giao thông 2021 và cao điểm bảo đảm trật tự ATGT Tết Nguyên đán Tân Sửu,
Lễ hội Xuân 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong
việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự
ATGT; nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ trong việc thực
thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
3. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành luật của người tham
gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.
4. Phấn đấu giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số
người người chết và bị thương so với năm 2020.
5. Hưởng ứng và thực hiện Năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề
“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông”.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 08h00, ngày 20/01/2021.
2. Địa điểm: Sân Quảng trường thành phố Lào Cai.
III. CHỦ ĐỀ LỄ PHÁT ĐỘNG
- Phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2021 và cao điểm bảo đảm
trật tự ATGT Tết Nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân 2021.
- Maket và khẩu hiệu (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG
1. Đại biểu tham dự:
- Trân trọng kính mời Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh.

- Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.
- Lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông vận tải - Xây dựng,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo,
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Đảng uỷ Khối Cơ quan - doanh
nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố (do UBND các huyện, thị xã,
thành phố mời).
- Thành phố Lào Cai: Chủ tịch UBND thành phố; Ban ATGT thành phố,
Trưởng các phòng ban liên quan, Đảng ủy, UBND các xã, phường cùng nhân
dâncác xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai (do UBND thành phố Lào Cai
mời).
- Câu lạc bộ Ô tô fun Lào Cai, Câu lạc bộ Mô tô phân khối lớn Lào Cai,
Câu lạc bộ xe đạp thể thao Lào Cai, Câu lạc bộ xe đạp trung cao tuổi 19/5, câu lạc
bộ xe đạp Sở GTVT-Xây dựng (Giao Ban ATGT thành phố mời).
2. Các lực lượng tham gia
- Khối các cơ quan, đoàn thể: 100 người (gồm: Công an tỉnh 50 người,
Công an thành phố Lào Cai 30 người, Thanh tra giao thông - Sở Giao thông vận
tải - Xây dựng: 20 người).
- Khối lực lượng vũ trang: 75 cán bộ, chiến sỹ (gồm: Bộ chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh 50 người, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 25 người);
- Khối học sinh, sinh viên: 100 người, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu
trách nhiệm phân công huy động.
- Khối xã, phường và nhân dân trên địa bàn thành phố Lào Cai: 300 người
(gồm: Phường Cốc Lếu 100 người, phường Kim Tân 100 người, Đoàn viên
thanh niên thành phố Lào Cai 50 người; các phòng ban, đơn vị, các xã, phường
trực thuộc thành phố 50 người). Giao UBND thành phố chịu trách nhiệm huy
động lực lượng nhân dân trên địa bàn.
- Yêu cầu các đơn vị xác nhận đại biểu tham dự và gửi danh sách về Ban
tổ chức theo địa chỉ Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lào Cai - Trụ sở Khối 7, Trần
Hưng Đạo,phường Nam Cường, thành phố Lào Caitrước ngày 19/01/2021. Địa
chỉ liên hệ 02143.821.071 hoặc 0944.477.839.
(chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)
- Sơ đồ lễ đài, vị trí các đơn vị dự Lễ (chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo).
V. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LỄ PHÁT ĐỘNG
1. Chào cờ, giới thiệu đại biểu, công bố chương trình buổi Lễ.
2. Phát động hưởng ứng Năm ATGT 2021 của Lãnh đạo UBND tỉnh.
3. Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai, đại diện cho các sở, ban, ngành,
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đoàn thể các cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phát biểu
hưởng ứng Năm ATGT 2021.
4. Đại diện lực lượng Công an phát biểu cam kết hưởng ứng Năm ATGT
2021.
5. Diễu hành, biểu dương lực lượng hưởng ứng năm ATGT 2021.
- Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh chỉ huy diễu hành, biểu
dương lực lượng ngay sau khi kết thúc Lễ phát động. Hành trình xuất phát từ
Sân Quảng trường đi qua Lễ đài  Hoàng Liên  cầu Cốc Lếu Nguyễn Huệ
 Ngã 6  Trần Hưng Đạo  quay đầu tại đảo tròn Bình Minh  Trần Hưng
Đạo  Ngã 6  Sân quảng trường UBND thành phố kết thúc diễu hành.
- Thứ tự, thành phần, số lượng tham gia diễu hành: Giao lực lượng Cảnh
sát giao thông - Công an tỉnh hướng dẫn thông báo cho các đơn vị, bao gồm: xe
ôtô của CSGT Công an tỉnh dẫn đường, xe ô tô của Trung tâm văn hóa thành
phốphát nội dung tuyên truyền, xe mô tô cán bộ chiến sỹ Công an, xe thanh tra
giao thông, 12 xe ô tô của xã, phường, mô tô của Công an thành phố đi sau
cùng.
- Lực lượng đi diễu hành đứng ở bên trái lễ đài, xe ô tô, mô tô, xe máy
cắm cờ Tổ quốc, cờ chuối trên xe, các đơn vị chuẩn bị băng zôn khẩu hiệu tuyên
truyền về Năm ATGT 2021 treo ở 2 bên thành xe ô tô theo nội dung khẩu hiệu
tại phụ lục 1 (Ban An toàn giao thông thành phố chuẩn bị các loại cờ Tổ quốc,
cờ chuối, băng zôn chuyển cho các đơn vị sử dụng).
- Lực lượng diễu hành đứng theo vị trí bố trí theo phụ lục 3 Kế hoạch.
VI. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tổ chức và các đơn vị đầu mối
- Ban tổ chức: Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban An
toàn giao thông thành phố, Công an tỉnh.
- Các đơn vị đầu mối:Văn phòng Ban An toàn giao thôngtỉnh, Phòng
Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh, Công an thành phốLào Cai.
- Các đơn vị đầu mối có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị trực thuộc
khốivà tổng hợp danh sách báo cáo Ban tổ chức.
2. Các cơ quan, đơn vị tham dự Lễ phát động
- Các cơ quan cử đại biểu về dự theo đúng số lượng, thành phầnvàtự bố trí
phương tiện.
- Các đoàn của các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tự bố trí
phương tiện đưa đón đại biểu, người tham dự buổi lễ.
- Các đơn vị tự quản lý quân số, phương tiện, trang bị của đoàn; bố trí đại
biểu và thành phần tham dự của đơn vị ngồi dự Lễ phát động theo biển chỉ dẫn
và tham gia diễu hành theo sự sắp xếp, hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Trang phục: các lực lượng mặc trang phục của ngành, đoàn viên thành
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niên mặc áo thanh niên tình nguyện, học sinh, sinh viên mặc trang phục của
trường.
3. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi Lễ (lễ đài, bục phát biểu, tượng Bác
Hồ, bàn, ghế, hệ thống âm thanh, loa đài, nước uống, băng zôn, maket chính, bảng
tên khối, nội dung tuyên truyền, đĩa tuyên truyền phát thanh, trang trí, khánh
tiết…).
- Kinh phí: Nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo
trật tự an toàn giao thông năm 2021 đã giao cho Ban An toàn giao thông tỉnh
Lào Cai tại Quyết định 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lào
Cai.
4. UBND thành phố thành phố Lào Cai
- Chỉ đạo Ban ATGT thành phố (Công an thành phố - cơ quan thường
trực Ban ATGT thành phố) phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông
tỉnh tổ chức buổi Lễ.
- Bảo đảm công tác an ninh trật tự cho Lễ phát động, bố trí khu vực bãi đỗ
xecho các đơn vị và nhân dân tham dự buổi lễ và bảo đảm ATGT các tuyến
đường trên địa bàn thành phố Lào Cai.
- Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, các xã, phườngthuộc thành phố
và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trên địa bàn: Thực hiện tổng vệ sinh,
bảo đảm cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp; treo băng zôn khẩu hiệu
tuyên truyền về ATGT cổng ra vào cơ quan, đơn vị và trên các trục đường chính
Thành phố, đặc biệt là khu vực nơi tổ chức Lễ phát động.
- Chỉ đạo Phòng GD-ĐT huy động 100 học sinh trường THCS Kim Tân
tham dự Lễ phát động, cử giáo viên phụ trách hướng dẫn các em học sinh.
- Dẫn chương trình, chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng Năm ATGT năm
2021.
- Chỉ đạo đưa 12 xe ô tô trật tự đô thị của phường xã treo băng zôn, đề can
ở 2 bên thành xe ô tô với khẩu hiệu tại phụ lục 1 tham gia diễu hành và 01 xe
của trung tâm văn hóa thành phố (nhận đĩa phát thanh, đề can tại Văn phòng
Ban ATGT tỉnh).
- In băng zôn treo 2 bên thành xe, in tờ rơi và phát tại buổi lễ.
- Bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí cho các các thành viên của các cơ quan, đơn
vị, các câu lạc bộ tham gia diễu hành, phòng viên đài báo đưa tin.
- Kinh phí: Nguồn sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 đã giao cho
Ban An toàn giao thông thành phố Lào Cai tại Quyết định 4389/QĐ-UBND
ngày 8/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.
5. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao
thông chuẩn bị 01 xe diễu hành, huy động lực lượng tham dự lễ phát động.
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6. Công an tỉnh
- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, chức năng phối hợp Công an thành phố
bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT tại điểm tổ chức Lễ phát động và các
tuyến đường diễu hành biểu dương lực lượng trong chương trình Lễ phát động;
bố trí lực lượng, phương tiện, xe dẫn đường cho hoạt động diễu hành theo
chương trình của Lễ phát động.
- Phát biểu cam kết hưởng ứng của lực lượng Công an.
7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Huy động 75 chiến sỹ tham dự lễ phát động (Bộ CHQS tỉnh: 25 người; Bộ
Chỉ huy BĐBP tỉnh: 50 người).
8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với UBND thành phố đôn đốc, chỉ
đạo các trường huy động học sinh tham dự buổi lễ.
9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
Báo Lào Cai
- Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thôngtrước,
trong và sau Lễ phát động.
- Cử phóng viên báo, đài đưa tin về sự kiện, Lễ phát động.
(Kế hoạch này thay cho Giấy mời dự Lễ phát động)
Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Ủy ban ATGTQG (b/c);
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, TX, thành phố;
- Thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Lào Cai;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Các đơn vị tham dự;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, BBT, QLĐT4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai
Ngày ký: 18-01-2021 15:35:10 +07:00

Nguyễn Trọng Hài
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