
               

 

Kính gửi:  

- 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 459/UBND-KTN ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh 

về tăng cường các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia; 

Công văn số 508/UBND-KTN ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về tăng cường 

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông  (ATGT); Kế hoạch số 

102 /KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình trao 

tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”; Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Tuyên truyền ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự 

ATGT đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng tuyên truyền, 

vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển 

phương tiện giao thông, thực hiện thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái 

xe”. Phổ biến rộng rãi những hình thức xử phạt đối với người điều khiển phương 

tiện giao thông vi phạm quy định pháp luật về nồng độ cồn; những tác hại, hệ 

lụy của việc sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi tham gia giao thông. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự 

đô thị để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy 

mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, 

tổ dân phố vùng sâu, vùng xa.Tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy 

cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, người điều khiển xe mô tô, thanh 

thiếu niên trên địa bàn nông thôn. 

Hướng dẫn người dân kỹ năng tham gia giao thông an toàn, không lái xe 

vượt quá tốc độ, không lái xe sau khi uống rượu, bia, không sử dụng điện thoại 

khi lái xe, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; dừng xe 

quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường phụ ra 

đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; mặc 

áo phao đúng quy định khi đi đò. Cảnh báo về tình huống dễ xảy ra tai nạn giao 

thông, hậu quả của tai nạn giao thông; tình hình, nguy cơ ùn tắc giao thông trên 

địa bàn tỉnh. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 
V/v Tuyên truyền ngăn chặn tai nạn giao thông 

do uống rượu, bia; Chương trình trao tặng Mũ 

bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ 

trọn ước mơ”.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

   Lạng Sơn, ngày      tháng 06 năm 2019 



 Đổi mới nội dung tuyên truyền cho phù hợp với thực tế, đảm bảo tính 

truyền đạt sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng. 

Biểu dương các cá nhân, tổ chức điển hình trong chấp hành pháp luật về giao 

thông, đi đôi với phê phán các tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm các quy định của 

pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT. 

2. Tuyên truyền Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em 

năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” 

Giới thiệu ý nghĩa và các nội dung cơ bản của Chương trình trao tặng Mũ 

bảo hiểm (MBH) cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Thông 

qua hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức của Nhân dân về việc 

chấp hành quy định bắt buộc đội MBH đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ 

em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, từ đó giảm thiểu hậu quả do tai nạn 

giao thông gây ra đối với trẻ em; góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ đội 

MBH đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020 theo 

yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018. 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT, chú 

trọng tuyên truyền các quy định bắt buộc đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao 

thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm 

của lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục, 

hướng dẫn và thực hiện quy định bắt buộc đội MBH cho học sinh Tiểu học nói 

riêng và toàn thể trẻ em khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện nói chung. Vận động 

người dân, cha mẹ học sinh mua, đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông 

bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.  

Tăng cường thời lượng tuyên truyền về nội dung và các hoạt động của 

Chương trình “Giữ trọn ước mơ”, kết quả thực hiện Chương trình. Thường 

xuyên đăng tải, phát sóng các thông điệp truyền thông của Chương trình như: 

Trẻ em phải được đội MBH khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ 

cho con, trọn tình cha mẹ; Đội MBH để bảo vệ tính mạng của chính mình. 

3. 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. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
  Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                        
- Ban ATGT tỉnh (b/c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT (Đăng tải); 

 

- Lưu: VT, TTBCXB.  
  

 

 Lê Hải Yến 
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