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KÉ HOẠCH
. 'Ktêữrsuắx, xử ]ý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển

p-v\nuf\c^ phương tiện cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và Tet Nguyên đản Ất Mùi

Căn cứ Ke hoạch số 356/KH-UBATGTQG ngày 25 tháng 11 năm 2014 của ủy 
ban An toàn giao thông Quốc gia về kiếm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ 
cồn đối với người điều khiến phương tiện cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và Tet 
Nguyên đán Ảt Mùi.

Ban An toàn giao thông thành phổ xây dựng Kế hoạch kiểm soát, xử lý vi 
phạm quy định về nồng độ cồn đối với ngưòi điều khiến phương tiện cơ giới đường 
bộ cuối năm 2014 và Tet Nguyên đán Ảt Mùi, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội, nâng cao ý thức của người dân 
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều 
khiến phương tiện cơ giới đường bộ; từng bước hình thành thói quen không điều 
khiển phương tiện cơ giới đường bộ sau khi sử dụng rượu, bia trong cộng đồng. 
Trong đó, đấy mạnh vai trò nêu gương của thủ trưởng cơ quan, cán bộ, công chức, 
viên chức Nhà nước; đoàn viên, hội viên của các tố chức chính ừị - xã hội.

2. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua việc nâng cao trách nhiệm, 
năng lực và khả năng phối hợp hoạt động của các ,cơ quan quản lý nhà nước từ thành 
phố đến quận-huyện, phường-xã-thị trấn trong việc thực hiện quy định của pháp luật 
về nồng độ cồn đối với người điều khiến phương tiện giao thông đường bộ.

3. Giảm các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do người đã uổng rượu, bia 
điều khiến phương tiện cơ giới đường bộ.

II. YỂU CẢU



1. Lực lượng chức năng từ thành phố đến quận -  huyện xác định rõ nhiệm vụ 
kiếm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới 
đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
các tháng cuối năm 2014 và dịp Tet Nguyên đán Ất Mùi 2015,

2 . Triển khai đồng bộ các giải pháp trên toàn địa bàn thành phố; thời điểm thực 
hiện chiến dịch cưỡng chế được thống nhất trong toàn quốc theo Ke hoạch số 
356/KH-UBATGTQG của ủ y  ban An toàn giao thông Quốc gia.

3. Trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cần thực hiện theo điều kiện thực
tiễn của địa phương về trang thiết bị và lực lượng; chú trọng áp dụng mô hình tố công 
tác phối hợp giữa cảnh sát giao thông với cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự; đồng 
thời kểt hợp kiểm tra, xử lý vi phạm theo nồng độ cồn và các vi phạm khác về 
TTATGT. ' ’ ‘

II. NỘI DƯNG KẾ HOẠCH

1. Hoạt động tuyên truyền:

1.1. Nộỉ dung tuyên truyền:

- Phổ biến kế hoạch kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ 
sử dụng rưọru bia từ tháng 12/2014 đến Tết Nguyên đán Ắt Mùi 2015.

- Tuyên truyền, hướng dẫn quy định pháp luật về nồng độ côn đôi với người 
điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; các quy định pháp luật về xử lý hành vi vi 
phạm quy định về nồng độ cồn đối với lái xe.

- Cảnh báo về nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm quy định về 
nồng độ cồn điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông; phố biến 
kết quả xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

1. 2 . Yêu cầu của hoạt động tuyên truyền:

Thông điệp tuyên truyền cần đảm bảo nguyên tắc: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo; 
hướng đến thay đổi hành vi của đối tượng tuyên truyền; tập trung vào đối tượng có độ 
tuổi từ 18 đến 55 tuổi.

Tuyên truyền liên tục, đầy đủ về nội dung các quy định pháp luật có liên quan; 
tập trung cao điểm tuyên truyền gắn với 3 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 
phạm về nồng độ cồn, như sau:

-  Đợt 1: Từ 15/12/2014 đến 31/12/2014

- Đợt 2: Từ 15/01/2015 đến 31/01/2015
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-  Đợt 3: Từ 15/02/2015 đến 28/02/2015

1.3 . Thông điệp của chiến dịch truyền thông:

“Tính mạng con người là trên hết”

“Đã uống rượu, bia -  Không lái xe"

2. Tuần tra, kiếm soát, xử lý vi phạm:

- Tổ chức tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch thường xuyên của lực lượng cảnh 
sát giao thông, trong đó phải kiếm tra các trường họp nghi sử dụng rượu, bia;

- Thống nhất toàn quốc thực hiện 03 đợt kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn theo 
thời gian trên;

- Trong các chiến dịch, khuyến khích các địa phưong áp dụng quy trình kiểm 
tra nồng độ cồn ngẫu nhiên theo kinh nghiệm quốc tế;

* Lịch tổ chức chiến dịch cường chế vi phạm nồng độ cồn được thông báo công 
khai rộng rãi trên phạm vi toàn thành phố. ~

IV. TỐ CHỨC THựC HIỆN

1. ủy  ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:
Đe nghị ủ y  ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phổ và các Đoàn thể 

thành viên tổ chức vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt quy định phòng, 
chong uống rượu bia đổi với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ (chú ý 
đối tượng là thanh niên và nông dân nông thôn).

2. Ban An toàn giao thông thành phố:

- Xây dựng Ke hoạch, đồng thời thông báo cho các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông kê hoạch này;

- Giao Văn phòng Ban ATGTTP in nổi bản các tờ rơi và áp phích do 
ƯBATGTQG phát hành và xây dựng phương án phân phối đến các sở ngành, địa 
phương.

- Phối họp với Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố 
phát các CD, TVC, các phóng sự về phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe;

- Phối hợp với các Hiệp hội vận tải ô tô tăng cường tuyên truyền, vận động lái 
xe tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về nông độ cồn khỉ điều khiển xe.

- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế 
hoạch và to chức tổng kết đánh giá thực hiện kể hoạch.
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3. Công an thành phố:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các địa phương triển khai, 
thực hiện 3 đợt cao điếm tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo thời 
gian của Ke hoạch này.

- Kết thúc đợt 1, tổ chức sơ kết để đánh giá rút kinh nghiệm cho đợt tiếp theo.

4. Sở Giao thông Vận tải:

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra eiao thông tăng cường kiểm soát nồng độ cồn 
đối với lái xe kinh doanh vận tải khi xuất bến.

- Tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý vận 
tải về “Quy dịnh của pháp luật trong hoạt động vận tải đường bộ và các biện pháp 
phòng chống vi phạm nồng độ cồn”. Thời aian thực hiện: Tháng 12/2014 -  1/2015.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ 
đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí thành phố tăng cường thời lượng, tần suất, mở 
chuyên trang, chuyên "mục tuyên truyền hoạt động kiếm soát người điều khiển 
phương tiện cơ giới sử dụng rượu, bia, tập trung cao điếm theo thời gian 3 đợt của kế 
hoạch này.

6. Sở Giáo dục -  Đào tạo phối hợp vói Thành Đoàn chỉ đạo các Trường học 
trên địa bàn thành phố tuyên truyền phòng chống lạm dụng rượu bia trong học sinh -  
đoàn viên các trường trung học chuyên nghiệp, sinh viên cao đẳng, đại học.

7. Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phổ: tăng cường 
thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền hoạt động kiểm soát người 
điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu bia.

8. Liên đoàn Lao động thành phổ:

- Chỉ đạo tổ chức Công đoàn các sỏ' ngành - Đoàn thể vận động CBCNVC 
gương mẫu không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia.

- Tổ chức tuyên truyền phòng chống lạm dụng rượu bia trong cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động, chú trọng đến công nhân trong các khu chế xuất -  
khu công nghiệp. ”

9. Hiệp hội rượu, bia, nước giải khát:

- Chủ trì, phối họp cùng Văn phòng thường trực Ban ATGTTP xây dựng mô 
hình “Điểm kinh doanh bia, rượu an toàn giao thông” theo chỉ đạo của ủy  ban An 
toàn giao thông Quốc gia.

4



- Hỗ trợ trang thiết bị đo nồng độ cồn cho Cảnh sát giao thông thành phô và 
các quận, huyện.

10. Hiệp hội vận tải ô tô thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động lái xe tự 
giác chấp hành các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiến xe, các thông 
điệp của kế hoạch này.

11. Ban An toàn giao thông quận - huyện:

- Căn cứ Ke hoạch này, xây đựng và tổ chức thực hiện kể hoạch kiêm soát, xử 
lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiến phương tiện cơ giới 
đường bộ cuối năm 2014 và Têt Nguyên đán Àt Mùi tại địa phương;

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ban An toàn giao thông thành phố để tổng hcrp 
báo cáo ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và ủy  ban nhân dân thành phố trước 
ngay 06/03/2015.

Nơi nhận:
-  ủy ban ATGTQG;
- TT.TU;
- TT.UBNDTP;
- Các Thành viên Ban ATGTTP;
- Hiệp hội RBNGKVN;
- Hiệp hội VT ô tô VN;
- Đài Tiếng nói ND TP/HCM;
- ƯBND - Ban ATGT các quận, huyện;
- Lưu:VT.
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