UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 210/STTTT-TTBCXB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 02 năm 2019

V/v Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao
thông trong thời gian Lễ hội xuân 2019.

Kính gửi:
Ký bởi: Sở Thông tin
và Truyền thông
Email:
stttt@langson.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Lạng
Sơn
Thời gian ký:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 25/BATGT-VP, ngày 18/2/2019 của Ban An toàn
giao thông tỉnh về tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ
hội xuân 2019; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các
vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi có lễ hội diễn ra. Vận động người dân
tự giác chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai
nạn mô tô, xe gắn máy, tai nạn đường ngang đường sắt, tai nạn đường đèo dốc;
thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; đã uống rượu,
bia thì 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 đi đò, bè
mảng.
Tuyên truyền sâu rộng về nguyên nhân, nguy cơ tai nạn giao thông; cảnh
báo các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông;
tình hình, nguy cơ ùn tắc giao thông trong dịp Lễ hội xuân 2019 trên địa bàn
tỉnh. Hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, khuyến cáo các biện
pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là đối với người tham gia giao
thông bằng mô tô, xe gắn máy.
Tăng cường thời lượng, chuyên mục tuyên truyền an toàn giao thông trong
dịp Lễ hội xuân 2019 với nội dung phong phú, hấp dẫn. Phản ánh kịp thời hoạt
động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác đảm
bảo trật tự, an toàn giao thông. Thông tin đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động
xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là đối với các hành
vi vi phạm về tải trọng, an toàn kỹ thuật phương tiện, hành trình, thời gian lái xe,
đón, trả khách sai quy định; hoạt động xử phạt đối với người điều khiển phương
tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích, tốc độ, đi không đúng làn
đường, tránh, vượt sai quy định, sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ
thuật...

2. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố: Đôn
đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền
thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên.
Nơi nhận:
- Như trên;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT
- Lưu: VT, TTBCXB.

Lê Hải Yến

