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 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI 

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 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/ĐUCA ngày 09/6/2022 của Đảng ủy Công an 

Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 

của Ban Bí thư khóa XI 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 (viết tắt là Chỉ thị số 18-CT/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

ban hành Kế hoạch tổng kết như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kiểm điểm, đánh giá toàn diện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 

trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận 

số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có 

hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW; chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, 

khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện, từ đó rút ra bài 

học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

trong thời gian tới. 

2. Đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 

18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW, qua đó đề xuất các biện pháp khắc phục  

tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông bảo đảm phù hợp với định hướng 

và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới; kịp thời 

phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương các cơ quan, tổ 

chức, địa phương làm tốt, đồng thời phê bình, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức, địa 

phương làm chưa tốt. 

3. Việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và bảo 

đảm tiến độ. Tạo sự chuyển biến mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông. 

II- NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN 

1. Nội dung 

Các cấp ủy kiểm điểm bám sát nội dung được nêu trong Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết 

luận số 45-KL/TW và nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của 

Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó tập trung vào các nội dung sau: 

- Đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; vai trò 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và công an các cấp 
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trong việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW. 

- Đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao 

thông; việc tổ chức nêu gương người tốt, việc tốt, ứng xử văn hóa khi tham gia giao 

thông gắn với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm các quy định về trật tự, an 

toàn giao thông và kết quả đánh giá, xử lý các trường hợp vi phạm. 

- Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 

18-CT/TW; hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 

số 18-CT/TW ở các cơ quan, tổ chức và địa phương. 

- Rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. 

- Dự báo tình hình trật tự, an toàn và ùn tắc giao thông; những thuận lợi, khó khăn 

trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và biện pháp khắc phục ùn tắc giao 

thông trong tình hình mới. 

- Đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy. 

(có Đề cương báo cáo tổng kết kèm theo)  

Ngoài những nội dung trên, cần chú ý đánh giá sâu một số nội dung sau: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Việc triển 

khai thực hiện công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" 

gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư" và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường,... an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, không có tệ nạn ma túy; kịp 

thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; vận động cán bộ, hội 

viên, đoàn viên, công nhân và Nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông và khắc phục ùn tắc giao thông. 

- Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và 

khắc phục ùn tắc giao thông; kết quả thực hiện các giải pháp quản lý vận tải, nâng 

cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và quản lý người lái xe; tiến độ 

thực hiện Đề án tổ chức kết nối các phương thức vận tải giữa đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa để giảm tải cho hoạt động vận tải bằng đường bộ. 

- Sở Nội vụ: Việc triển khai thực hiện quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, 

công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục về bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông đối với cán bộ, 

giáo viên, học sinh, sinh viên ở các cấp học, nhất là học sinh, sinh viên; hiệu 

quả lồng ghép nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc 

giao thông trong chương trình giáo dục ở các cấp học. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác thông tin, truyền thông phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông  và khắc phục ùn tắc giao thông. 

- Sở Y tế: Việc triển khai các hệ thống cứu chữa tại các bệnh viện và hệ thống 
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cấp cứu tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông. 

2. Phương pháp, thời gian thực hiện 

- Phương pháp: Các huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ 

đạo tổ chức tổng kết từ cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn). 

- Thời gian: Số liệu tổng kết 10 năm tính từ ngày 15/9/2012 đến hết ngày 

14/5/2022. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban đảng, đảng 

đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh căn cứ Kế hoạch này, chỉ đạo tổng kết ở đơn vị mình bảo đảm đúng 

nội dung và tiến độ, yêu cầu; xây dựng báo cáo tổng kết (theo đề cương gửi kèm) 

gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Đảng ủy Công an tỉnh để tổng hợp1) trước 

ngày 22/7/2022.  

2. Giao Đảng ủy Công an tỉnh tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW trên địa bàn 

tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 25/7/2022.  

Nơi nhận:   

- Ban Bí thư, 

- Văn phòng Trung ương Đảng,      (báo cáo) 

- Đảng ủy Công an Trung ương, 

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các ban đảng, đảng đoàn, bán cán sự đảng, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Văn Nghiệm 
 

 

 

 
1 Địa chỉ gửi báo cáo: Phòng Cảnh sát giao thông; số 32, đường Trần Hưng Đạo, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; thư 

điện tử: thammuupc08ls2021@gmail.com; số điện thoại: 0969.673.789 (Đ/c Nga). 
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