THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN QUẬN 5
***
Số: 112 -KH/ĐTN-BANQP.ĐBDC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Quận 5, ngày 05 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 5 tham gia đảm bảo
trật tự, an toàn giao thông năm 2020
Chủ đề: “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”
________

Căn cứ Kế hoạch số 196-KH/TĐTN–BMT.ANQP.ĐBDC ngày 18/2/2020
của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố
tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2020; Căn cứ chương trình
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 5 năm 2020. Ban Thường vụ
Quận Đoàn 5 xây dựng kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo
trật tự an toàn giao thông năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Quận 5 tham gia giữ gìn trật
tự, an toàn giao thông, góp phần thực hiện chương trình đột phá “Giảm ùn tắc
giao thông, giảm tai nạn giao thông” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành
phố lần X.
- Nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông,
xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông góp phần thực
hiện Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái
xe” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.
- Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp cùng các cơ quan chức năng giữ
gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Quận 5, góp phần tham gia thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ 2015 - 2020, thiết thực tham gia
xây dựng Quận 5 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo nội dung thiết thực, hiệu quả, gắn với đặc thù của từng cơ sở
Đoàn trực thuộc, các hoạt động phải được tổ chức thường xuyên.
- Vận dụng hiệu quả cơ chế phối hợp, liên tịch, phát huy các nguồn lực xã
hội trong việc triển khai tổ chức thực hiện hoạt động, đầu tư cho công tác truyền
thông trực quan sinh động.
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II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:
1. 100% Đội hình phản ứng nhanh từ Quận đến 15 Phường tổ chức ít nhất
01 đợt hoạt động cao điểm đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ trên địa
bàn Quận 5.
2. Tổ chức 01 ngày hội “Tuổi trẻ Quận 5 với an toàn giao thông” năm 2020
với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái xe”.
3. 100% các cơ sở Đoàn, Liên đội trực thuộc tổ chức ít nhất 01 hoạt động
tuyên truyền Luật giao thông đường bộ
4. 100% Đoàn trường học có ít nhất 01 đội hình tình nguyện điều phối,
hướng dẫn giao thông trước cổng trường.
5. Tổ chức ít nhất 01 hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho thiếu nhi
tại nhà thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi với văn hóa giao thông”.
6. Trao tặng 500 nón bảo hiểm cho Đoàn viên thanh thiếu nhi và người
dân có hoàn cảnh khó khăn.
7. Tổ chức 01 đợt hoạt động trải nghiệm tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ
Rẫy cho đoàn viên, thanh niên.
8. 100% cơ sở Đoàn trực thuộc có sản phẩm tuyên truyền hoặc giới thiệu
sản phẩm tuyên truyền về câu chuyện đẹp của đoàn viên, thanh niên; về đẩy
mạnh thực hiện Nghị định số: 100/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về quy định xử
phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp
hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông, xây dựng văn hóa giao thông
trong đoàn viên, thanh thiếu nhi:
1.1. Cấp Quận:
- Triển khai và tham gia tốt các hội thi do cấp Thành tổ chức: Cuộc thi ảnh
“Khoảnh khắc giao thông” cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố.
- Tổ chức 01 ngày hội “Tuổi trẻ Quận 5 với an toàn giao thông” năm 2020
với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái xe”
- Tổ chức 01 đợt hoạt động trải nghiệm tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ
Rẫy cho đoàn viên, thanh niên.
- Tổ chức 01 Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay
xây dựng văn hóa giao thông” cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
- Tổ chức tuyên dương, giới thiệu các cá nhân tham gia đảm bảo trật tự, an
toàn giao thông; có cách làm hay, hiệu quả góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông trên địa bàn.
- Thực hiện bộ sản phẩm tuyên truyền tác hại của rượu, bia với chủ đề “Đã
uống rượu bia – Không lái xe”.
- Phối hợp Báo Khăn quàng đỏ tổ chức 01 chương trình Hành trình “Cùng
bạn đến trường an toàn” cho học sinh tiểu học trên địa bàn Quận.
- Tổ chức Liên hoan Đội hình Phản ứng nhanh Quận 5 năm 2020.
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- Phối hợp Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức 01 chương trình tuyên truyền
pháp luật “Điều bạn cần biết” cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Tổ chức ít nhất 01 phiên tòa giả định xét xử các vụ án liên quan đến tai
nạn giao thông cho thanh niên trên địa bàn.
1.2. Cấp cơ sở Đoàn:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức trực quan
sinh động, phát huy hiệu quả áp dụng công nghệ thông tin; khai thác các kênh
thông tin tại đơn vị (bản tin, phát loa tuyên truyền), đầu tư thiết kế các sản phẩm
tuyên truyền và phát huy các sản phẩm sẵn có về văn hóa giao thông,.. Tổ chức các
hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, văn
hóa khi tham gia giao thông cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, học sinh và
nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn như: Góc ảnh đẹp văn
hóa giao thông, tuyên truyền Luật, phát động thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” gắn nội dung “5 không” trong đó các cấp bộ Đoàn quyết tâm thực
hiện “Không vi phạm Luật giao thông đường bộ” góp phần thể hiện tiếng nói
của tuổi trẻ trong nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước xây dựng nếp
sống, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông và tạo môi trường giao thông trật
tự, an toàn, văn minh.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp
hành Luật giao thông đường bộ, tăng cường sử dụng phương tiện giao thông
công cộng, vận động đội ngũ tài xế của cơ quan, công ty, xí nghiệp, đơn vị chấp
hành tốt Luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia lưu
thông; vận động phụ huynh học sinh đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia
giao thông; tuyên truyền, vận động học sinh không sử dụng xe gắn máy trên
50cc; cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ; không điều khiển
phương tiện tham gia lưu thông khi đã uống rượu, bia và sử dụng các chất kích
thích trước khi điều khiển phương tiện giao thông; không tổ chức tụ tập hoặc
hưởng ứng các hành vi đua xe trái phép, đánh võng, lạng lách…
- Tổ chức các hội thi, tiểu phẩm tuyên truyền, các cuộc thi ảnh đẹp,
thiết kế sản phẩm tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, văn hóa giao
thông… Tuyên truyền, vận động sắp xếp các hộ kinh doanh, tiểu thương
thuộc khu vực Chợ - Trung tâm thương mại không mua bán lấn chiếm lòng lề
đường; hướng dẫn việc đậu xe đúng nơi quy định, không đứng dưới lòng
đường. Mỗi cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 01 hoạt động “Thanh niên với văn hóa
giao thông” tại đơn vị.
- Tăng cường công tác phối hợp, liên tịch với các ban ngành đoàn thể, các
đơn vị chức năng về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức
gương mẫu chấp hành Luật giao thông đường bộ.
- Kịp thời phát hiện, tuyên dương, có giải pháp nhân rộng các điển hình là
những cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong quá trình tham gia đảm bảo trật
tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông tại địa phương, đơn vị.

4

2. Đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, xung kích vì trật tự an toàn giao
thông của đoàn viên, thanh niên, tăng cường công tác phối hợp trong các
hoạt động Đoàn tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông:
2.1. Cấp Quận:
- Tổ chức tập huấn, trang bị vật chất, bồi dưỡng Đội hình Phản ứng nhanh
từ Quận đến cơ sở.
- Trao tặng 500 nón bảo hiểm cho Đoàn viên, thanh thiếu nhi và người
dân có hoàn cảnh khó khăn.
- Triển khai và tham gia tốt các nội dung: cuộc thi sáng tạo trẻ “Giao
thông xanh” lần III năm 2020, tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên
đóng góp giải pháp, ý tưởng giải quyết các vấn đề giao thông của thành phố.
2.2. Cấp cơ sở Đoàn:
2.2.1. Đối với khu vực ANQP-ĐBDC:
- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả Đội hình “Phản ứng nhanh tại cơ
sở”, thường xuyên ra quân với các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
tham gia giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn Quận 5. Phối hợp với Đội
CSGT Chợ Lớn và các đơn vị chức năng thường xuyên ra quân các đợt cao điểm
trực chốt tại các giao lộ để giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, vận
động, sắp xếp các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, hướng dẫn đậu xe
đúng nơi quy định, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến
đường trọng điểm, vào giờ cao điểm trên địa bàn Quận 5.
- Duy trì và thực hiện hiệu quả công tác tập huấn, thường xuyên bổ sung
lực lượng cho Đội “Phản ứng nhanh” tại cơ sở trong tham gia đảm bảo trật tự,
an toàn giao thông tại địa phương. Phân công lực lượng tham gia thực hiện giải
quyết ùn tắc tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo.
- Phát huy vai trò của các chi đoàn Dân quân, chi đoàn Công an phường tổ
chức các hoạt động phối hợp, tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn.
- Tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể trong
việc thực hiện các nội dung giải pháp trọng tâm của Năm An toàn giao thông
2019 với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái xe” với tinh thần “Tính mạng
con người là trên hết”.
2.2.2. Đối với khu vực Trường học:
- Củng cố và xây dựng các đội hình “Thanh niên xung kích đảm bảo trật
tự an toàn giao thông tại cổng trường”, tham gia điều tiết giao thông vào các
giờ cao điểm, thiết thực xây dựng công trình “Cổng trường sạch đẹp - an
toàn”. Đồng thời hướng dẫn phụ huynh học sinh đậu xe đúng nơi quy định,
không đậu xe dưới lòng đường, điều phối giao thông tránh tình trạng ùn tắc giao
thông trước cổng trường.
- Tổ chức các hội thi, hội diễn, tiểu phẩm tuyên truyền, các cuộc thi ảnh đẹp,
thiết kế sản phẩm tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông…
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Tổ chức “Phát thanh tuyên truyền” trong nhà trường vận động việc đậu xe đúng
nơi quy định, không đứng dưới lòng đường.
- Tổ chức phát động trong đoàn viên, hội viên học sinh các lớp đăng ký
cam kết chấp hành tốt và không vi phạm Luật giao thông đường bộ, đặc biệt là
vận động không đi xe phân khối lớn khi chưa đủ 18 tuổi.
- Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, Nhà trường đưa nội dung chấp hành
nghiêm pháp luật về giao thông thành tiêu chí đánh giá điểm rèn luyện đối với
học sinh.
- Tổ chức ít nhất 08 buổi tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ cho
đoàn viên, học sinh THPT trên địa bàn Quận.
2.2.3. Đối với khu vực Công nhân lao động:
- Xây dựng hoạt động phong trào phát huy vai trò Cán bộ công chức trẻ
trong phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên ra quân tổ chức vận động,
sắp xếp các hộ kinh doanh khu vực chợ không lấn chiếm lòng lề đường; hướng dẫn
mọi người đậu xe đúng nơi quy định, không đứng dưới lòng đường, điều phối giao
thông tránh tình trạng kẹt xe và buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trước cổng chợ,
cổng cơ quan, đơn vị. Đối với Đoàn Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam tuyên
truyền, vận động tài xế chấp hành pháp luật và tham gia xây dựng văn hóa giao
thông trong thực hiện nhiệm vụ.
- Các cơ sở Đoàn có giải pháp thực hiện đăng ký cam kết 100% cán bộ
Đoàn, đoàn viên, cán bộ công nhân viên tại các cơ quan, đơn vị không vi phạm
Luật giao thông đường bộ.
- Phát huy cơ chế liên tịch với các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể
trong việc thực hiện các nội dung giải pháp trọng tâm của Năm An toàn giao thông
2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái xe”.
- Tổ chức “Phát thanh tuyên truyền” vận động sắp xếp các hộ kinh doanh,
tiểu thương thuộc khu vực Chợ - Trung tâm thương mại không mua bán lấn chiếm
lòng lề đường; hướng dẫn việc đậu xe đúng nơi quy định, không đứng dưới lòng
đường, điều phối giao thông tránh tình trạng kẹt xe trước cổng chợ, cổng cơ quan,
đơn vị vào giờ cao điểm.
IV/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Tổ chức, gồm các đồng chí:
- Đ/c Ngô Thị Bảo Nguyên - Phó Bí thư Quận Đoàn 5
- Trưởng ban
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - UV. BCH, Trưởng ban ANQP - ĐBDC
- Phó ban
- Đ/c Ngô Thị Như Ánh - UVTV, Trưởng Ban CNLĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Thành viên
- Đ/c Ngô Nhật Duy - UVTV, Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi trường học
- Thành viên
- Đ/c Nguyễn Đình Quý - UVTV, Trưởng Ban Mặt trận
- Thanh viên
- Đ/cNguyễn Hữu Phước - Bí thư Đoàn Công an Quận 5
- Đ/c Đinh Công Lập - Bí thư Đoàn Cty CP Ánh Dương Việt Nam

- Thành viên
- Thành viên
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2. Phân công trách nhiệm:
2.1. Cấp Quận:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc
Quận Đoàn thực hiện kế hoạch trên toàn Quận.
- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch với Đoàn Công an
Thành phố, Công an Quận 5, Đội CSGT Chợ Lớn, Ban An Toàn Giao thông Quận
5 để tổ chức hiệu quả các hoạt động của tuổi trẻ Quận 5 hưởng ứng thực hiện Năm
An toàn giao thông 2020.
- Phân công Ban ANQP - ĐBDC Quận Đoàn làm bộ phận chịu trách
nhiệm tham mưu chính và điều phối tổng thể các hoạt động Đoàn tham gia đảm
bảo trật tự, an toàn giao thông trong năm 2020.
2.2. Cấp cơ sở:
- Căn cứ trên tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, các cơ sở Đoàn trực
thuộc Quận Đoàn xây dựng kế hoạch liên tịch, phối hợp với các đơn vị cơ sở Đoàn
đóng trên địa bàn triển khai thực hiện các tuyến nội dung theo chỉ đạo của cấp
Quận và của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị; có chế độ kiểm tra, đôn đốc,
nhắc nhở cơ sở trực thuộc trong quá trình tổ chức thực hiện; việc thực hiện có hiệu
quả Năm An toàn giao thông – 2020 là cơ sở đánh giá kết quả hoạt động Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của đơn vị.
3. Chế độ thông tin, báo cáo:
- Các cơ sở Đoàn xây dựng các tuyến nội dung hoạt động tham gia đảm
bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020, lồng ghép vào chương trình công tác
Đoàn năm 2020 của đơn vị.
- Đối với chế độ thông tin, báo cáo gửi về Văn phòng Quận Đoàn 5, Tổ
công tác phụ trách đơn vị, Ban ANQP-ĐBDC Quận đoàn 5 bằng văn bản, theo
tiến độ cụ thể như sau:
+ Báo cáo hàng tháng lồng ghép trong nội dung báo cáo chung;
+ Báo cáo quý gửi trước ngày 15/6 và 15/9/2020;
+ Báo cáo năm gửi trước ngày 15/10/2020;
Trên đây là kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 5 tham gia đảm bảo
trật tự, an toàn giao thông năm 2020. Đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực
hiện theo đúng tinh thần kế hoạch đề ra.
Nơi nhận:
- Thành Đoàn: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban MTANQP-ĐBDC;
- Quận 5: TT.QU, TT.UB, Ban ATGT, Ban Dân Vận,
Phòng Nội vụ, BCH Công an; BCH Quân sự;
- Ban Chỉ huy Đội CSGT Chợ Lớn;
- Ban Thường vụ Quận Đoàn;
- Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo, Ban Giám hiệu các cơ sở Đoàn
trực thuộc;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Thành viên Ban Tổ chức;
- Lưu (VP, Website).

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Ngô Thị Bảo Nguyên

