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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức, người lao
động khi tham gia giao thông
Thực hiện Công văn số 1107/UBND-SNV ngày 26/02/2020 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức
viên chức khi tham gia giao thông và Kế hoạch số 664/KH-UBND ngày
07/02/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU
ngày 07/10/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (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”, Giám
đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực
thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở (CCVC-NLĐ) triển
khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Toàn thể CCVC-NLĐ Sở chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm
trật tự, an toàn khi tham gia giao thông theo Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí
thư Trung ương Đảng (Khóa XI), Kết luận số 45-KL/TW, Công văn số
1107/UBND-SNV và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND
thành phố Đà Nẵng về thực hiện kỷ luật, kỷ cương của CCVC-NLĐ khi tham
gia giao thông.
2. Văn phòng Sở và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc:
a) Phổ biến, quán triệt đến toàn thể CCVC-NLĐ đơn vị các nội dung Chỉ
thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI), báo cáo sơ kết
05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, Kết luận số 45-KL/TW; Công văn số
1107/UBND-SNV và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND
thành phố Đà Nẵng về thực hiện kỷ luật, kỷ cương của CCVC-NLĐ khi tham
gia giao thông. Hoàn thành trước ngày 10/3/2020.
b) Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở tiến hành rà soát, bổ sung
các quy định liên quan đến vi phạm trật tự ATGT, gây tai nạn giao thông vào
nội quy, quy chế đánh giá, quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị. Tùy theo
mức độ vi phạm để đưa vào tiêu chỉ điểm trừ, tiêu chí điểm liệt, hạ bậc xếp loại
đánh giá đối với CCVC-NLĐ hàng tháng, quý, năm; không công nhận danh hiệu

thi đua hoặc hình thức khen thưởng; kỷ luật cá nhân và tổ chức vi pham. Hoàn
thành trước ngày 31/3/2020.
c) Hàng tháng, các phòng và đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổng
hợp, báo cáo Văn phòng Sở về tình hình, kết quả thực hiện công tác ATGT của
đơn vị (trước ngày 25 hàng tháng) để tổng hợp và báo cáo tại cuộc họp giao ban
cán bộ chủ chốt hàng tháng. Văn phòng Sở theo dõi, tổng hợp và định kỳ thực
hiện báo cáo kết quả xử lý về UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước
ngày 30/6 và 30/12 hằng năm.
d) Đối với những hành vi vi phạm trật tự ATGT, gây tai nạn giao thông
của CCVC-NLĐ đến mức phải xử lý kỷ luật thì sẽ được tiến hành đúng trình tự,
thủ tục và thẩm quyền quy định; đúng tính chất và mức độ của hành vi vi phạm.
3. Giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản tiếp tục triển khai công tác
hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, Cổng Thông tin điện tử
thành phố và UBND các quận, huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số
18-CT/TW, Kết luận số 45-KL/TW và các văn bản chỉ đạo của thành phố về
công tác bảo đảm trật tự, an toàn khi tham gia giao thông; phổ biến, giáo dục
quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT), cảnh báo về tình huống
nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh.
4. Giao Trung tâm Thông tin dịch vụ công triển khai thực hiện các hoạt
động tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông
trên địa bàn thành phố; tổ chức vận hành hiệu quả Đường dây nóng 1022 để tiếp
nhận và hỗ trợ cung cấp thông tin kịp thời cho người dân và du khách về công
tác bảo đảm ATGT trên địa bàn thành phố.
Nhận được Thông báo này, yêu cầu Trưởng các phòng và đơn vị trực
thuộc Sở phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu phổ biến,
quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị
nghiêm túc triển khai, thực hiện ./.
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