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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

750

/STTTT-TTBCXB

Bình Thuận, ngày 30 tháng 8 năm 2019

V/v tuyên truyền công tác bảo đảm trật
tự an toàn giao thông trong thời gian
Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng
năm học mới 2019-2020
HỎA TỐC

Kính gửi:
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận;
- Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn xã huyện Phú Quý;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và Thể thao
huyện Đức Linh;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện:
Tuy Phong, Tánh Linh;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện:
Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình: thị xã La Gi,
huyện Hàm Tân, thành phố Phan Thiết.
Thực hiện Công văn số 3195/UBND-NCKSTTHC ngày 27/8/2019 của
UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học 2019-2020, Sở Thông
tin và Truyền thông đề nghị Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình
Thuận, Phòng Văn hóa và Thông tin và cơ sở Truyền thanh - Truyền hình các
huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền theo các nội dung sau:
1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại
chúng nội dung các quy định của pháp luật về An toàn giao thông, Luật Giao
thông đường bộ, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, quan tâm phòng
tránh tai nạn xe mô tô, xe khách, tai nạn đường thủy.
2. Các biện pháp phòng, tránh tai nạn đối với người tham gia giao thông và
những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; nghiêm chỉnh chấp hành quy định
đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; trang bị mũ
bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em; không sử dụng rượu bia khi điều
khiển phương tiện tham gia giao thông; giảm tốc độ, chú ý quan sát từ đường

phụ ra đường chính và qua đường sắt tại các đường ngang.
3. Biểu dương những mô hình tuyên truyền, hoạt động tiêu biểu về an toàn
giao thông của các trường học mang lại hiệu quả cao. Đồng thời công khai các
trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên vi phạm về trật tự an toàn giao
thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Thời gian và hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền sâu rộng trên phương
tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và Trạm Truyền thanh cơ sở các
xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 30/8/2019 đến hết ngày
10/9/2019.
Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị, địa phương trên có kế hoạch
triển khai thực hiện./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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