
 

  n       

- 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 cơ quan báo c  ; 

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

huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Côn  văn số 119/BATGT-VP ngày 23/9/2021 của Ban An toàn giao 

thông tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn   ao t ôn  c o năm  ọc mới 2021-2022, 

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, Phóng 

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 l ên 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 nâng cao ý thức của n ườ  dân (đặc biệt là phụ huynh 

học sinh) trong nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao 

t ôn , độ  mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, không chở quá số n ười 

t eo quy địn ; k ôn  đ ều khiển mô tô, xe gắn máy k   c ưa đủ tuổi, không có giấy 

p ép lá  xe…; phổ biến các kỹ năn  t am   a   ao t ôn  an toàn; các  lựa chọn và s  

dụn  mũ bảo hiểm có chất lượn  và đún  quy định; cách nhận diện và phòng tránh 

các tình huốn  có n uy cơ xảy ra 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  p át trên són  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). 

(Tài liệu tuyên truyền đăng tải tại 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 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v tăn  cường tuyên truyền các  

biện p áp đảm bảo trật tự ATGT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 10 năm 2021 
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