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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             ĐOÀN CHỦ TỊCH              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số: 1158 /CV-ĐCT          Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2018 
    V/v: Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  
tham gia đảm bảo ATGT năm 2018 

        Kính gửi: Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh/ thành.  

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
Nghị quyết số 88/NQ-CP ngay 24/8/2011 của Chính phủ; Kế hoạch số 562/KH-
UBATGTQG ngày 08/12/2017 của Ủy ban ATGT quốc gia; Chương trình công tác năm 
An toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”; Chương trình phối 
hợp số 03/CTPH ngày 24/7/2017 giữa Hội LHPNVN và UBATGTQG; nhằm góp phần 
cùng cả nước giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn, hậu quả với trẻ em, phụ 
nữ, đảm bảo “Tính mạng con người là trên hết”; Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam 
chỉ đạo Hội LHPN các tỉnh/ thành triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao 
thông năm 2018 như sau:  

1. Mục đích, yêu cầu 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật; phát huy tinh thần 
chủ động, tích cực, sáng tạo của các các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông; góp phần cùng cả nước thực hiện chỉ tiêu “kéo giảm từ 5% 
- 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do TNGT đối 
với trẻ em so với năm 2017”. 

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao 
thông bằng các hình thức đa dạng, phù hợp vùng, miền, đối tượng. Phổ biến, quán triệt 
nhiệm vụ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các cấp Hội và hội viên, phụ 
nữ; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác tham gia 
đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội.  

2. Nhiệm vụ 

- Đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông tới cán bộ, hội viên, phụ nữ với nhiều hình 
thức sáng tạo; tập trung tuyên truyền vào các nội dung xây dựng văn hóa giao thông trọng 
tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hóa giao 
thông; các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn 
giao thông nhất là đối với trẻ em; Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông… 
vào các dịp Lễ hội, Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018... Gắn nhiệm vụ tham gia bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông với việc thực hiện tiêu chí “Không vi phạm pháp luật” trong Cuộc vận 
động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” của Hội và các phong trào “Văn hóa giao thông 
với bình yên sông nước”, “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, ATGT”.   

- Duy trì, nhân rộng, phát huy tính hiệu quả trong hoạt động của các mô hình điểm 
do TW Hội chỉ đạo cũng như mô hình của các tỉnh (“Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi 
tham gia giao thông”; “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao 
thông để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản gây tai nạn và ách tắc giao thông”; “Giáo 
dục hành động đảm bảo an toàn giao thông”; “Phụ nữ lên tiếng Uống có trách nhiệm 
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thực hiện ATGT vì cộng đồng hạnh phúc”; các mô hình tự quản “Tuyến phố trật tự vệ 
sinh - văn minh đô thị”, “Đoạn đường Xanh - Sạch - Đẹp”, “Những con đường hoa”...). 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ và 
báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.  

- Tổ chức các hoạt động hội thảo, giao lưu, diễn đàn, hội thi, phát động thực hiện an 
toàn giao thông vào các dịp lễ, tết, ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai 
nạn giao thông gắn với các hoạt động truyền thông tại cơ sở của Hội.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách 
pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng như vai trò 
tham gia của các cấp Hội, sáng kiến, đề xuất giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông của 
cán bộ, hội viên, phụ nữ trên Diễn đàn “Góp sức giảm thiểu tai nạn giao thông” tại 
Website của Hội; mạng xã hội Facebook “Phụ nữ Việt Nam với An toàn giao thông” do 
Ủy ban ATGTQG sáng lập và TW Hội đồng quản lý. Đăng tải Clib "Tôi là người đồng 
hành” về nội dung tuyên truyền Uống có trách nhiệm thực hiện ATGT trên các trang web 
và kênh thông tin do Hội LHPN các tỉnh/thành quản lý; chia sẻ clib tại các buổi Hội thảo, 
truyền thông, sinh hoạt nhóm của Hội. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân 
thực hiện share và like clib trên Fanpage “Phụ nữ Việt Nam với An toàn giao thông”. 

- Vận động phụ nữ phát huy vai trò của người mẹ, người vợ, người chị trong gia 
đình tích cực giáo dục, tác động lên nhận thức của người thân, con em mình nhất là học 
sinh, sinh viên về ý thức tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm, 
mặc áo phao khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy. 

- Vận động phụ nữ thực hiện tốt công tác giám sát bảo đảm an toàn giao thông; bảo 
vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Thường xuyên bám sát cơ sở để phát hiện, xây 
dựng, nhân rộng các điển hình và có hình thức biểu dương kịp thời những tấm gương thực 
hiện tốt. Kịp thời phát hiện và có đề xuất các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em 
bị tai nạn giao thông. Phối hợp với Ban an toàn giao thông cùng cấp triển khai Chương 
trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”; Chương trình Mottainai 
“Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”.  

Đề nghị các tỉnh/ thành Hội chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao 
thông và Dự toán kinh phí (hàng năm hoặc theo giai đoạn), trình Ban An toàn giao thông 
phê duyệt, phân bổ kinh phí theo hoạt động. Có văn bản chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tổ 
chức thực hiện tốt, tuyên truyền đổi mới, sáng tạo, phù hợp thực tế của địa phương. Báo 
cáo kết quả về TW Hội cuối tháng 11/2018 qua địa chỉ: Ban Gia đình Xã hội - TW Hội 
LHPN VN – 68 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội. 
 
 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- VP Ủy ban ATGTQG (để báo cáo); 
- TT Đoàn chủ tịch; 
- Lưu: VT; Ban GĐ-XH.      

  

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH   

 
(đã ký) 

 

Trần Thị Hương 
  


