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V/v tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn  

giao thông 

  

 

 

 

          Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

 - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 6310/UBND-KT ngày 26/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn: Không lái xe vượt quá 

tốc độ; không lái xe sau khi uống rượu bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; 

thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; dừng xe quan sát an 

toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội 

mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; mặc áo phao đúng 

quy định khi tham gia giao thông đường thủy..., đến người dân. 

- Tuyên truyền, vận động người dân sinh sống dọc theo các tuyến quốc lộ 

tự giác thực hiện quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn 

minh đô thị, không vi phạm quy định về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành 

lang an toàn giao thông; kinh doanh buôn bán, họp chợ đúng khu vực quy định 

để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân kinh doanh và mua bán, không 

làm phát sinh nguy cơ lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông. 

- Đưa tin, bài phản ánh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi lấn 

chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, gây mất an toàn giao 

thông tại địa phương và trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

  

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 
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