
 

 

  n       

- Báo Hà Tĩn ; Đà  P át t an  và Truyền hình tỉnh; 

- Văn p òn  Đại diện, P ón  v ên t ường trú các cơ quan 

báo chí hoạt độn  trên địa bàn; 

- Phòng VH-TT, Trun  tâm Văn  oá - Truyền thông các 

huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 139/BATGT-VP ngày 05/11/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh tổ chức các hoạt độn   ưởng ứn  “N ày t ế giớ  tưởng niệm các 

nạn nhân t  vong do tai nạn   ao t ôn ” năm 2021, Sở Thông tin và Truyền 

t ôn  đề nghị: 

1. Báo Hà Tĩn , Đà  P át t an  và Truyền hình tỉnh, Văn p òn  đại diện, 

P ón  v ên t ườn  trú các báo Trun  ươn  và tỉnh bạn hoạt độn  trên địa bàn 

phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tả  và các địa p ươn , đơn vị có 

liên quan tăn  cươn  t n, bà , thờ  lượng phát sóng tuyên truyền về côn  tác đảm 

bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đ c , ý 

n  ĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân t  vong do TNGT, nhữn  đau t ươn , 

mất mát do TNGT; nhữn  địa chỉ cần   úp đỡ và sự chia sẽ của xã hội. Cảnh 

báo các hậu quả nghiêm trọng của TNGT, các n uy cơ, n uyên n ân  ây ta  nạn 

giao thông; các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. 

2. P òn  Văn  óa - Thông tin, Trun  tâm Văn  oá - Truyền t ôn  các 

 uyện, t àn  p ố, t ị xã p ố   ợp vớ  Côn  an  uyện và các đơn vị l ên quan 

sản xuất các c ươn  trìn  p át t an  tuyên truyền ở địa p ươn  phát trên sóng 

truyền t an  cấp  uyện và     p át trên  ệ t ốn  truyền t an  cơ sở. 

P òn  Văn  óa - Thông tin c ỉ đạo các xã, p ườn , t ị trấn tăn  cườn  

p át nộ  dun  tuyên truyền về ATGT (của tỉn , của  uyện) và tự b ên tập các nộ  

dun  tuyên truyền ATGT của xã p át trên hệ thống truyền t an  cơ sở (tần suất 

tối thiểu 02 lần/tuần). 

Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của n ười tham gia giao thông; 

- Đã uốn  rượu, bia không lái xe; 

-   ôn  p ón  n an , vượt ẩu; 
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- Chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch 

COVID-19; 

- Không s  dụn  đ ện thoại khi lái xe; 

- Độ  mũ bảo hiểm, đeo k ẩu trang khi đ  mô tô, xe máy; 

- Đ  đún  p ần đường, làn xe, giữ khoảng cách an toàn. 

(Tài liệu tuyên truyền đăng tải tại Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và 

Truyền thông, địa chỉ: https://ict.hatinh.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/) 

Đề n  ị các đơn vị quan tâm, t ực   ện./. 

 

Nơi nhận: 
- N ư trên;  

- Ban ATGT tỉn  (để b/c); 

- Lãn  đạo Sở; 

- Lưu  VT, TTBCXB2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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