
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 

  

 

 

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 3959/UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II 

năm 2020, 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: 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo và giải pháp tham gia giao 

thông an toàn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19; Luật Phòng, chống tác hại 

của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chỉ thị số 19/CT-

TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; khuyến cáo người dân 

không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông theo hướng dẫn của Bộ Giao 

thông vận tải như: Hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ 

phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách... 

- Đưa tin, bài phản ánh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo an toàn 

giao thông của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. 

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); 

- Sở Y tế (VBĐT);  

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
 

Số: 970/STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 07 tháng 5 năm 2020 
V/v tuyên truyền tham gia giao thông an toàn 
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