
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-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 05 tháng 7 năm 2018 
   

V/v tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự  

an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản  

  

 

 

 

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

       
 

 

 

Thực hiện Công văn số 6066/UBND-KT ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh 

về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản, Sở Thông 

tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân các quy 

định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; văn hóa giao thông; các biện 

pháp phòng tránh tai nạn giao thông. 

- Thông tin cảnh báo về nguy cơ, nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, 

nguy cơ tai nạn giao thông của việc sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định, 

hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân, từ đó 

nâng cao trách nhiệm, ý thức của người tham gia giao thông. 

- Tuyên truyền vận động người dân không sử dụng lòng đường để phơi 

rơm rạ, nông sản sau thu hoạch; không đốt rơm rạ, các sản phẩm phụ của nông 

nghiệp sau thu hoạch trên đường và dọc hành lang an toàn các tuyến đường bộ. 

- Đưa tin phản ánh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định tại địa phương và trên địa bàn 

tỉnh. 

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./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (VBĐT); 

- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 
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