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KẾ HOẠCH 

Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác 
tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2019 

 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BATGT ngày 08/03/2019 của Ban ATGT 
tỉnh Lạng Sơn Tập huấn nghiệp vụ về công tác tuyên truyền cho lực lượng làm 
công tác tuyên truyền an toàn giao thông các cấp trong địa bàn tỉnh năm 2019. 
Ban ATGT thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Tăng cường nhận thức cho cán bộ làm công tác tuyên truyền các cấp từ 

tỉnh đến cơ sở về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền ATGT trong việc thực 
hiện Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của tỉnh nói 
chung và Kế hoạch của thành phố nói riêng trong tình hình hiện nay. 
  - Nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền cho cán bộ 
làm công tác tuyên truyền ATGT các cấp. Qua đó, từng bước chuyên nghiệp hóa 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ATGT các cấp nhằm phát huy tối đa 
hiệu quả công tác tuyên truyền ATGT đến các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và việc chấp hành nghiêm pháp luật về 
TTATGT của người dân trên địa bàn. 

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm thực tiễn giữa các 
cán bộ làm công tác tuyên truyền ATGT các cấp; qua đó xây dựng mối quan hệ 
hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 
  - Tổ chức tập huấn đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Gắn việc tập huấn cán bộ 
với mục tiêu kiện toàn phát triển số lượng, chất lượng lực lượng tuyên truyền 
viên ATGT các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở (khối, thôn, . . .) để phát huy được vai 
trò, hiệu quả của công tác tuyên truyền trong bảo đảm TTATGT trên địa bàn 
thành phố trong tình hình mới. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Nội dung tập huấn: Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ 

tổ chức tuyên truyền bằng miệng pháp luật về trật tự an toàn giao đường bộ, 
đường sắt trong tình hình hiện nay. 

2. Thành phần, số lượng tham dự Hội nghị: 
- Thành phần: Đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT thành phố, Ban 

ATGT các phường, xã có tình hình phức tạp về trật tự ATGT và các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn thành phố (có danh sách kèm theo) cử cán 
bộ phụ trách; cán bộ có năng lực, tâm huyết được phân công kiêm nhiệm làm 
công tác tuyên truyền ATGT tham gia Hội nghị. 

- Số lượng: 27 người. 
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3. Thời gian tổ chức tập huấn: 
- Tổ chức tập huấn: 01 ngày (sáng tập huấn kiến thức phục vụ công tác 

tuyên truyền; chiều trao đổi hỏi đáp thắc mắc của các học viên). 
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 3 năm 2019 (thời gian cụ thể sẽ 

có thông báo sau). 
4. Địa điểm tập huấn: Thành phố Lạng Sơn. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Quản lý đô thị  
- Thông báo, triệu tập học viên tham gia Hội nghị tập huấn; Phối hợp với 

Văn phòng Ban ATGT tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác 
tuyên truyền ATGT;   

- Nhận đầy đủ tài liệu liên quan đến nội dung tập huấn (sau khi được Văn 
phòng Ban ATGT tỉnh cấp phát), cấp phát cho các học viên phục vụ việc tập 
huấn tại Hội nghị và sử dụng công tác lâu dài. 

- Tiếp nhận số lượng mũ bảo hiểm từ Ban ATGT tỉnh để cấp tặng cho các 
học viên là cán bộ cơ sở (cấp xã, phường) tham dự Hội nghị. 

2. Các cơ quan thành viên Ban ATGT thành phố, Ban ATGT các 
phường, xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan. 

- Cử cán bộ tham gia hội nghị theo đúng thành phần, số lượng trong kế hoạch. 
- Kết thúc Hội nghị tập huấn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức 

năng nhiệm vụ có kế hoạch triển khai tập huấn và tuyên truyền ATGT tại cơ 
quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, trong đó cần tập trung chú trọng vào 
công tác tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền ATGT để nâng cao chất lượng cho đội 
ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở thôn, khối, phố, . . . . 

Chú ý: Danh sách đăng ký cá nhân tham dự của các đơn vị gửi về Ban 
ATGT thành phố (qua Phòng QLĐT) trước ngày 20/03/2019, để tổng hợp.   

3. Kinh phí thực hiện: Được sử dụng từ nguồn kinh phí ATGT năm 2019. 
Ban ATGT thành phố đề nghị các cơ quan thành viên, Ban ATGT các 

phường, xã và các đơn vị liên quan cùng phối hợp triển khai thực hiện.  
(Khi có thông báo cụ thể về thời gian tổ chức Hội nghị, đề nghị các cơ 

quan thành viên ban ATGT thành phố, Ban ATGT các phường, xã và các đơn vị 
thông báo, triệu tập các học viên tham gia Hội nghị tập huấn đầy đủ theo danh 
sách)./. 
 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban ATGT tỉnh (b/c); 
- CT, PCT UBND thành phô; 
- Các thành viên Ban ATGT thành phố; 
- UBND các phường, xã; 
- Hội Liên hiệp phụ nữ TP; 
- Hội Nông dân TP; 
- Trang thông tin điện tử TP; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
Lê Tuấn Minh 
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DANH SÁCH THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG THAM DỰ HỘI NGHỊ 
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-BATGT ngày       /03/2019  

của Ban ATGT thành phố) 
 

 

1. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ 
 

CƠ QUAN SỐ 
NGƯỜI 

CƠ QUAN SỐ 
NGƯỜI 

Phòng QLĐT 01 Ban Chỉ huy Quân sự  01 

Công an thành phố 01 Ủy ban MTTQVN 01 

Phòng Văn hoá – thông tin  01 Đoàn thanh niên  01 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 01 Hội Phụ nữ  01 

Phòng Tư pháp 01 Hội nông dân  01 

Trung Tâm văn hóa -  thể 
thao 

01   

 
2. DANH SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ 

 
CÁC PHƯỜNG SỐ 

NGƯỜI 
CÁC XÃ SỐ 

NGƯỜI 
Phường Vĩnh Trại  02 Xã Mai Pha 02 

Phường Đông Kinh 02 Xã Hoàng Đồng 02 

Phường Chi Lăng 02 Xã Quảng Lạc 02 

Phường Tam Thanh 02   

Phường Hoàng Văn Thụ 02   
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