
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-BCXB Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2016

V/v tuyên truyền giải thưởng “Vô lăng vàng 2016”

Kính gửi: Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Công văn số 81/BATGT ngày 17/3/2016 của Ban An toàn giao
thông tỉnh về việc triển khai giải thưởng “Vô lăng vàng 2016”, Sở Thông tin và
Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và
đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông để
phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm từ 5 - 10% tai
nạn giao thông năm 2016.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội
ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và thực hiện chủ đề
năm 2016 “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết
chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người
là trên hết”.

- Thông tin về các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp
trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Thông tin rộng rãi về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ trao giải "Vô lăng
vàng"  năm 2016 để người dân biết và đón xem.

- Thông tin chi tiết về giải thưởng tham khảo tại địa chỉ:
http://www.antoangiaothong.gov.vn.

2. Tổ chức thực hiện

Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh – Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện.
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(Đính kèm Kế hoạch số 108/KH-BATGTQG ngày 09/3/2016 của Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức phát động và trao giải thưởng “Vô
lăng vàng 2016”)./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (VB điện tử);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Ban ATGT tỉnh (để biết);
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố
(VB điện tử);
- Lưu: VT, BCXB.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Duy Lộc
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