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Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 01 tháng 11 năm 2017

V/v tăng cường công tác tuyên truyền
để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

Kính gửi:
- Đài Truyền thanh – Truyền hình TP. Cam Ranh;
- Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Cam Lâm.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 9 tháng năm 2017 trên
địa bàn huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh có số người chết vì tai nạn giao
thông tăng. Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, Sở Thông
tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình: TP. Cam Ranh,
huyện Cam Lâm tăng cường công tác tuyên truyền:

1. Nội dung tuyên truyền
- Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT); các quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy
nội địa.

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức,
viên chức và người dân: Tự giác chấp hành pháp luật giao thông; các biện pháp
phòng tránh tại nạn xe mô tô, xe gắn máy, nhất là khu vực nông thôn; đội mũ
bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; thực hiện “Đã uống rượu, bia – không lái
xe”, không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định; quan sát an
toàn khi qua đường sắt, chấp hành quy định khi tham gia giao thông đường thủy
nội địa...

- Đưa tin phản ánh công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải; xử lý các vi phạm về tải trọng, an toàn kỹ
thuật phương tiện, hành trình, thời gian lái xe, đón, trả khách sai quy định; xử
phạt các vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, các hành vi đua xe
ô tô, mô tô trái phép; đồng thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, các
đơn vị kinh doanh vận tải tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt
động kinh doanh vận tải, tham gia tích cực trong công tác bảo đảm ATGT.

2. Tổ chức thực hiện
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Đài Truyền thanh – Truyền hình: TP. Cam Ranh, huyện Cam Lâm 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:
TP. Cam Ranh, huyện Cam Lâm quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Ban ATGT tỉnh (VB điện tử);
- Phòng VHTT huyện Cam Lâm (VB điện tử);
- Phòng VHTT TP. Cam Ranh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB.

Phạm Duy Lộc
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