
            

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao 

thông (ATGT) Quốc gia ngày 31/12/2020 về Năm An toàn giao thông 2021 với 

chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Ủy ban ATGT 

Quốc gia xây dựng Kế hoạch Tổ chức Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 

với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh 

vận tải và đội ngũ lái xe chuyên nghiệp trong việc chấp hành quy định pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng tránh tai nạn giao thông; góp phần thực 

hiện mục tiêu giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông năm 2021.   

2. Ghi nhận và tôn vinh các lái xe, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động kinh doanh vận tải, đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT và 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. 

3. Mọi hoạt động của Giải “Vô lăng vàng” phải tuân thủ chặt chẽ những 

quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng các quy định và 

hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Tổ chức phát động Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 

Tại Lễ Trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020 ngày 27/12/2020, Ủy 

ban ATGT Quốc gia đã phát động Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021.  

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông về Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 

năm 2021 

- Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát 

thanh, truyền hình và các cơ quan liên quan truyền thông về Giải “Vô lăng vàng” 

lần thứ 9 năm 2021. 

- Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Hiệp hội Vận tải tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 đến các 

doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và các lái xe kinh doanh vận tải tại địa 

phương.  
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- Xây dựng các ấn phẩm truyền thông, bộ nhận diện giải thưởng, huy hiệu 

Vô lăng vàng năm 2021. 

3. Tổ chức Lễ Trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 

a) Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: Dự kiến từ 20 đến 30 tháng 12 năm 2021. 

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội. 

b) Hình thức tổ chức: Lễ Trao giải được tổ chức theo hình thức sân khấu 

hóa, truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đảm 

bảo phù hợp với diễn biến thực tế của dịch COVID -19 tại thời điểm tổ chức. 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 được trích từ 

nguồn kinh phí an toàn giao thông năm 2021 của Ủy ban ATGT Quốc gia và các 

nguồn kinh phí xã hội hóa huy động theo đúng các quy định của pháp luật hiện 

hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia 

- Ủy ban ATGT Quốc gia ban hành Thể lệ Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 

năm 2021 bao gồm tiêu chí bình chọn (tháng 11/2021). 

- Chỉ đạo các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, các cơ quan 

báo chí đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 

năm 2021 (tháng 11/2021). 

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam bố trí sóng phát thanh và truyền 

hình trực tiếp Lễ Trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 (tháng 12/2021). 

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bình xét Giải “Vô lăng vàng” 

lần thứ 9 năm 2021 (tháng 12/2021). 

Giao Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia chịu trách nhiệm: 

- Phối hợp với Báo Giao thông và các đơn vị liên quan xây dựng nội dung 

và tổ chức thực hiện truyền thông sâu rộng về Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 

năm 2021 (tháng 11, 12/2021). 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị 

xã hội, cơ quan truyền thông và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổng hợp và tổ 

chức bình xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể đạt Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 

năm 2021 (tháng 11, 12/2021). 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng 

kịch bản chi tiết và tổ chức Lễ Trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 

(tháng 12/2021). 

2. Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội 

a) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Sở Giao thông vận tải các địa phương rà 

soát, kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải “Vô lăng vàng” cho các 

đơn vị kinh doanh vận tải theo tiêu chí được quy định tại Thể lệ (tháng 11, 

12/2021). 



3 

  

 

b) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, 

phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương hưởng ứng và truyền thông 

sâu rộng về Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 (tháng 11, 12/2021). 

c) Đài Truyền hình Việt Nam bố trí thời lượng tuyên truyền về Giải “Vô lăng 

vàng” lần thứ 9 năm 2021 trên chuyên mục “Chào buổi sáng” (tháng 11, 12/2021). 

d) Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phối hợp và yêu cầu các đơn vị kinh 

doanh vận tải tuyên truyền phổ biến về Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 

đến từng lái xe và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp (tháng 11, 

12/2021). 

e) Đài Tiếng nói Việt Nam: 

- Bố trí thời lượng truyền thông về Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 

trên chuyên mục “VOV giao thông” (tháng 11, 12/2021). 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với Văn phòng Ủy ban 

ATGT Quốc gia xây dựng kịch bản chi tiết và tổ chức Lễ Trao Giải “Vô lăng 

vàng” lần thứ 9 năm 2021(tháng 12/2021). 

- Phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia truyền hình và phát thanh trực tiếp 

Lễ Trao giải “Vô lăng vàng” (tháng 12/2021). 

3. Báo Giao thông 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự toán, huy động kinh phí 

tổ chức Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 đảm bảo đáp ứng mục 

đích, yêu cầu Giải “Vô lăng vàng” và đúng với quy định pháp luật hiện hành 

(tháng 11, 12/2021). 

- Tiếp nhận, quản lý sử dụng và chi tiêu hiệu quả nguồn kinh phí xã hội hóa 

theo dự toán đã được phê duyệt đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan 

liên quan xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về 

Giải  “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 (tháng 12/2021). 

- Căn cứ vào kết quả của Giải “Vô lăng vàng” năm 2021, tổ chức các hoạt 

động truyền thông sâu rộng nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, tinh thần 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của người lái xe chuyên nghiệp; 

trách nhiệm, văn hóa doanh nghiệp của đơn vị kinh doanh vận tải trong công tác 

bảo đảm TTATGT nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. 

4. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Căn cứ quy định tại Thể lệ Giải “Vô lăng vàng” lần 9 chủ trì, phối hợp 

với Sở Giao thông vận tải, Công an địa phương xác minh, chứng nhận hồ sơ 

tham gia Giải “Vô lăng vàng” của doanh nghiệp vận tải tại địa phương . 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh 

doanh vận tải tuyên truyền, phổ biến về Giải “Vô lăng vàng” đến toàn bộ đội ngũ 

lái xe, đồng thời căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng lập hồ sơ tham gia Giải “Vô 

lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 (tháng 11, 12/2021). 
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- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tại địa phương thực 

hiện các hoạt động truyền thông về Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 

(tháng 11, 12/2021). 

- Phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 

để đại diện doanh nghiệp và đại biểu đoạt giải tham dự Lễ Trao giải (tháng 

12/2021). 

- Tổ chức khen thưởng và các hoạt động truyền thông sâu rộng về các lái 

xe, đơn vị kinh doanh vận tải đoạt giải tại địa phương nhằm tôn vinh những tấm 

gương người tốt, việc tốt về tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; văn 

hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử trong hoạt động vận tải góp phần tích cực 

trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông./. 

 

Nơi nhận: 
- Phó Thủ tướng TT- Chủ tịch UBAGTQG (để b/c); 

- Bộ trưởng, PCT TT UBATGTQG (để b/c); 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Truyền hình Việt Nam; 

- Đài Tiếng nói Việt Nam (để p/h); 

- Hiệp hội vận tải Việt Nam (để p/h); 

- Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Báo Giao thông; 

- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở GTVT tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, tth (1b), lvh (1b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

                    

  

                         

 

Khuất Việt Hùng 
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