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

V/v tuyên truyền thực hiện quy định của pháp luật
về đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô,

xe gắn máy, xe đạp điện

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

Thực hiện Công văn số 1121/UBND-KT ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng
Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như
sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Phổ biến nội dung các văn bản: Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của

Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả, thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe
gắn máy, xe đạp điện; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính
phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Xem nội dung các văn bản tại địa chỉ:

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/HeThongChinhTriTinh/uybannhandan/Lists/
HoatDongDieuHanh/View_Detail.aspx?ItemID=2102;

http://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-46-2016-nd-cp-chinh-
phu-105560-d1.html.

- Tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người dân, đặc biệt là các
em học sinh, phụ huynh và giáo viên hiểu được tầm quan trọng và sự cần thiết phải
đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; tác hại và hậu quả của việc không đội mũ bảo hiểm
hay sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn chất lượng khi tham gia giao thông.

- Tuyên truyền vận động người dân sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô
tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông.

- Đưa tin, bài phản ánh hoạt động kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và
xử lý vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh của các cơ quan chức
năng; kết quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 tại địa phương và
trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện

Số: 464/STTTT-TTBCXB                  Khánh Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2018



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:
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Ban ATGT tỉnh (VBĐT);
- Phòng VH-TT các huyện, TX, TP (VBĐT);
- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC

Phạm Duy Lộc
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