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V/v tuyên truyền công tác 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. 

 

 

Căn cứ Công văn số 138/BATGT ngày 05/11/2021 của Ban An toàn giao 

thông tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 

tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021, Sở Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng chống tác, hại của rượu, 

bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt. 

Xem nội dung chi tiết các văn bản tại địa chỉ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Phong-chong-tac-

hai-cua-ruou-bia-336620.aspx; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cl

ass_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198733. 

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông, kết hợp với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 

nhằm khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao 

thông trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. 

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện “Đã uống rượu, bia không 

lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy”, “Lái xe không nghe điện 

thoại”, “Quy tắc đảm bảo an toàn giao thông khi vượt qua đường sắt”; không  

lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán, kinh doanh, gây mất an toàn giao 

thông; không tụ tập, đua xe trái phép, sử dụng xe độ chế; không lấn chiếm, vi 

phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; không phá hoại kết cấu hạ tầng 

giao thông và vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt… 

- Thông tin về công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các tuyến 

đường bị hư hỏng, xuống cấp; rà soát, xử lý các vị trí mất an toàn giao thông 

trên các tuyến đường thuộc địa phương quản lý để đảm bảo nhân dân đi lại an 
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toàn trong mùa mưa, bão; triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. 

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

trật tự, 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.  

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 (H, 02). 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 
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