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Về việc tuyên truyền Năm an toàn giao thông
trong đoàn viên, CNVCLĐ năm 2022

Kính gửi: - LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã,
- Công đoàn ngành và tương đương;
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh Lào
Cai về Năm an toàn giao thông 2022; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào
Cai đề nghị các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực
hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tập trung tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý
thức tự giác của người tham gia giao thông. Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông
an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho cán bộ,
đoàn viên, CNVCLĐ. Chú trọng vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện “Đã uống
rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy
định; đi đúng phần đường, làn đường, không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo
hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô
tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt...
2. Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động gương mẫu tự giác
chấp hành pháp luật giao thông và không được can thiệp dưới mọi hình thức vào quá
trình kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông của các
lực lượng chức năng hoặc có hành vi bao che cho các tổ chức, cá nhân có hành vi vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hoạt động trên địa bàn tỉnh. Gương mẫu đi
đầu trong việc thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ theo tinh thần
Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.
3. Các cấp công đoàn trong tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo,
chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, triển khai kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của
Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu qủa Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư
khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đổi mới công
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng
lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng
xã hội của công đoàn; bám sát các nội dung tuyên truyền của chiến lược Quốc gia bảo
đảm giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2045. Phổ biến, quán triệt
nhiệm vụ đến từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ từng bước xây dựng văn hóa giao
thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
5. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động
đoàn viên, CNVCLĐ tích cực viết tin, bài phản ánh về công tác tuyên truyền trật tự

ATGT để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Lào Cai, chuyên trang,
chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đề nghị các cấp công đoàn
quan tâm triển khai và thực hiện nghiêm túc./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
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