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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1028 /STTTT-TTBCXB

Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 năm 2018

V/v tuyên truyền xử lý vi phạm trật tự
an toàn giao thông bằng hình ảnh tại
thành phố Phan Thiết

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Phòng Văn hoá và Thông tin;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện,
thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 5499/UBND-NCKSTTHC ngày 26/12/2018 của
UBND tỉnh về việc đưa vào hoạt động hệ thống Camera giám sát giao thông,
phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh tại thành phố
Phan Thiết, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:
Phòng Văn hoá và Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình các
huyện, thị xã, thành phố thực hiện thông báo liên tục trên các phương tiện thông
tin đại chúng về hệ thống Camera giám sát giao thông chính thức đưa vào hoạt
động, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh tại
thành phố Phan Thiết bắt đầu từ 0h ngày 01/01/2019.
Nhận được văn bản này, đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai thực
hiện tốt công tác tuyên truyền từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2019 để nhân dân
trong tỉnh được biết./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Ban ATGT tỉnh;
- GĐ, PGĐ Tự (qlvb);
- Lưu: VT, TTBCXB, Yến.
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Người ký: Sở Thông tin và
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tỉnh Bình Thuận
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