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V/v tuyên truyền công tác bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận năm 2019

Kính gửi:
- Báo Bình Thuận;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng Văn hoá và Thông tin;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện,
thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 882/KH-UBND
ngày 13/3/2019 về triển khai “Năm An toàn giao thông” 2019, Sở Thông tin và
Truyền thông hướng dẫn nội dung tuyên truyền nhằm thực hiện tốt công tác tuyên
truyền về an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. Nội dung tuyên truyền
1. Tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành Luật giao thông và
các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh triển
khai Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành
khách và người đi mô tô, xe gắn máy”.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, tránh tai nạn đối với người
tham gia giao thông và những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: tình
trạng đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu, bia khi điều khiển
phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người cho phép, chưa đủ độ tuổi
điều khiển xe, không có hoặc có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp, hành vi
lạng lách, đánh võng, nẹt pô... Công tác khắc phục ùn tắc giao thông, bảo đảm an
toàn cho người và phương tiện. Tuyên truyền về hậu quả của tai nạn giao thông.
3. Tuyên truyền biểu dương và nhân rộng những mô hình bảo đảm trật tự an
toàn giao thông đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian qua nhằm
nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của tất cả mọi người
trong xã hội khi tham gia giao thông. Vận động đối tượng cán bộ, công chức, viên
chức người lao động phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành
pháp luật về an toàn giao thông để nhân dân noi theo. Hướng đến xây dựng văn

hóa giao thông, kết hợp với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư”,...
4. Tuyên truyền công tác tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý điều hành vận tải, giám sát giao thông và xử phạt vi phạm về trật tự an
toàn giao thông. Đặc biệt, tăng cường truyền việc sử dụng hiệu quả hệ thống
Camera giám sát giao thông và xử phạt vi phạm trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền
các dịp nghỉ lễ như: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-01/5, 02/9, Tết Dương lịch và Tết
Nguyên đán của đất nước bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình
thực tế của địa phương đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
6. Hình thức tuyên truyền: Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh truyền hình
tỉnh tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục ATGT, tăng cường thời lượng,
đổi mới cách thức tuyên truyền. Phòng Văn hóa thông tin, Đài Phát thanh - truyền
hình các địa phương tăng cường thời gian, thời lượng tiếp phát các chương trình,
thông điệp tuyên truyền ATGT trên sóng FM của Đài tỉnh, Đài Trung ương; in, sao
chép các chương trình tiêu phẩm truyền thanh để tuyên truyền thường xuyên và
liên tục trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở (cấp huyện, cấp xã).
II. Tổ chức thực hiện
1. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận tiếp tục tăng
cường phát sóng các chuyên mục tuyên truyền phổ biến các quy định về trật tự an
toàn giao thông, phản ánh kịp thời tình hình trật tự an toàn giao thông trên các
tuyến quốc lộ, tại các đầu mối giao thông; công tác bảo đảm an toàn giao thông
đường sắt và đường thủy nội địa. Phê phán các hành vi vi phạm gây nguy hiểm
thường gặp trong các dịp lễ, tết như: điều khiển phương tiện khi say rượu, bia; chở
quá số người quy định, chạy quá tốc độ.
2. Trung tâm thông tin tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh tổ chức khai thác, cập
nhật và đăng tải các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ,
đường sắt, đường thủy nội địa trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện,
thị xã, thành phố có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn
giao thông, phòng chống đuối nước, về văn hóa giao thông đến tác tổ dân phố,
cụm dân cư, làng, xóm, thôn, bản trên địa bàn và thông qua các hình thức khác
như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổ động trực quan, phát tờ rơi...
Đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ
có kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trong

năm 2019; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông qua
báo cáo hằng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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