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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 
ỦY BAN ATGT QUỐC GIA 

Số: 03 /CTPH-HPN-UBATGTQG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  24 tháng 7 năm 2017 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP 

Tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì 

hạnh phúc của mỗi gia đình” giai đoạn 2017-2022 

 

Thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; 

Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực 

hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông”;  

Trên cơ sở tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 82/CTPH-

HPN-UBATGTQG giai đoạn 2013-2016, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ủy 

ban An toàn giao thông Quốc gia thống nhất Chương trình phối hợp tuyên 

truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc 

của mỗi gia đình” giai đoạn 2017-2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao 

thông; xây dựng “Văn hóa giao thông” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.  

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ 

và các thành viên trong gia đình thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông; giảm số vụ tai nạn giao thông tại các địa phương. 

- Phát huy nguồn lực của hai ngành để vận động và hỗ trợ hội viên, phụ nữ 

tích cực tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình. 

2. Yêu cầu 

- Chương trình phối hợp được cụ thể hóa theo hướng thường xuyên, thiết 

thực, hiệu quả với các hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng phụ nữ và vùng 

miền của từng địa phương. Có kế hoạch theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, đề 

ra phương hướng nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu và thực tiễn. 
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II. NỘI DUNG PHỐI HỢP 

1. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, 

ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn 

giao thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Vận động phụ nữ và các thành viên trong 

gia đình xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa trong tham gia giao thông. 

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên của Hội phụ nữ, cung cấp kiến thức về kỹ năng an 

toàn giao thông, văn hóa giao thông; về phương pháp tổ chức, thực hiện các hoạt 

động, cách thức vận động phụ nữ và các thành viên trong gia đình thực hiện các 

quy định về an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông vì 

hạnh phúc của mỗi gia đình.  

3. Nghiên cứu xây dựng tài liệu tập huấn cho cán bộ Hội tuyên truyền về 

giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông và áp dụng công cụ giám sát 

giới về an toàn giao thông. Xây dựng, phát hành cẩm nang tuyên truyền về vai 

trò của phụ nữ trong tham gia đảm bảo an toàn giao thông. 

4. Tổ chức các hoạt động hội thảo, giao lưu, diễn đàn, hội thi 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. Tập trung tuyên truyền chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông; phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông của phụ 

nữ trên “Diễn đàn góp sức giảm thiểu tai nạn giao thông”; trên kênh truyền 

thông Fanpage “Phụ nữ Việt Nam với An toàn giao thông” của Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam và Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia quản lý.  

5. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình “Đội mũ bảo 

hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”; “Gia đình hội viên phụ nữ không có 

người thân vi phạm pháp luật”; “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè 

buôn bán, họp chợ, phơi nông sản gây tai nạn và ách tắc giao thông”... Chỉ đạo 

điểm xây dựng mô hình “Giáo dục hành động đảm bảo an toàn giao thông” tại 

15 tỉnh, thành đại diện các vùng miền có tỷ lệ tai nạn giao thông cao. 

6. Tuyên truyền, vận động phụ nữ và gia đình tham gia xây dựng các công 

trình giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới và đô thị văn minh; đẩy mạnh thực hiện tiêu chí gia đình “không 

vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”  của Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 

không, 3 sạch của Hội; phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông 

nước”; phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” 
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nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp “Phụ nữ tham gia đảm bảo 

an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình”. 

7. Tổ chức thực hiện chương trình “Uống có trách nhiệm” vì an toàn giao 

thông và hạnh phúc của gia đình. Phối hợp 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”; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời phụ 

nữ và trẻ em bị tai nạn giao thông.  

8. Nghiên cứu, đánh giá tác động, ảnh hưởng của tai nạn giao thông với phụ 

nữ và gia đình, đề xuất xây dựng đề án, chính sách hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị 

ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

- Chủ trì phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng kế 

hoạch và triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp, kế hoạch tổ chức hội nghị 

tổng kết hàng năm và 5 năm; báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp 

hàng năm. 

- Phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai công tác 

tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thực hiện các quy định 

của pháp luật về trật tự an toàn giao thông góp phần giảm tai nạn giao thông và 

ùn tắc giao thông gắn với việc đẩy mạnh thực hiện tiêu chí gia đình “Không vi 

phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học 

tập, xây dựng gia đình hạnh phúc” 

- Hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành trong tổ chức thực hiện 

chương trình phối hợp. Đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể cá nhân 

có thành tích trong chương trình phối hợp. 

- Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ 15 tỉnh/thành phố Điện Biên, Lào Cai, Ninh 

Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai, Kon 

Tum, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Bến Tre thí điểm xây dựng 

mô hình giáo dục hành động về an toàn giao thông. 

2. Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia  

- Phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng kế 

hoạch, triển khai thực hiện chương trình phối hợp.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thành viên của Uỷ ban An toàn giao 

thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành thực hiện Chương trình 
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phối hợp. Phối hợp chỉ đạo triển khai thí điểm mô hình giáo dục hành động về an 

toàn giao thông tại 15 tỉnh, thành. 

- Cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật trong công tác tuyên truyền 

chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về trật tự an toàn giao 

thông cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.  

- Hàng năm hỗ trợ kinh phí cho Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam chỉ đạo, tổ chức các hoạt động theo Chương trình phối hợp; Chỉ đạo Ban 

An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ kinh phí, 

tài liệu và các điều kiện cần thiết khác cho Hội phụ nữ cùng cấp để triển khai 

thực hiện Chương trình phối hợp./. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trương Quang Nghĩa 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  

CHỦ TỊCH  

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Ban Bí thư; 
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTg;   
- Ban Dân vận Trung ương;                     Để báo cáo 
- Chủ tịch UBATGTQG; 
- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị; 
- Ban An toàn giao thông các tỉnh/thành  
- Các cơ quan thành viên Ủy ban; 
- Uỷ viên ĐCT TW Hội và các ban TƯ Hội; 
- Các ủy  viên UBATGTQG; 
- Lưu VP TW Hội LHPN, VPUBATGTQG. 


