
UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /STTTT-TTBCXB 
 

V/v tuyên truyền chấp hành qui định về 

phòng, chống tác hại của rượu, bia 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

    Kính gửi:   

- Báo Hà Tĩnh, Cổng TTĐT tỉnh, Đài PT-TH tỉnh; 

- VPĐD, PVTT các cơ quan báo chí trên địa bàn; 

- Phòng VH-TT; Trung tâm VH-TT các huyện, TP, TX. 

 

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc chấp hành qui định về phòng, chống tác hại của rượu, bia (có 

Công điện gửi kèm theo), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh, Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí hoạt 

động trên địa bàn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh để tăng cường tuyên 

truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của 

tai nạn giao thông nói chung, tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn nói 

riêng để nâng cao nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện “Đã uống 

rượu, bia-không lái xe.” Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, hạ tầng số và 

vào các khung giờ vàng trên sóng truyền hình để nâng cao ý thức, trách nhiệm 

của mỗi người dân khi tham gia giao thông. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông các 

huyện, thành phố, thị xã phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị liên quan 

thực hiện các chương trình tuyên truyền ở địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn các 

xã, phường, thị trấn tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền chấp hành 

qui định về phòng, chống tác hại của rượu, bia và tiếp phát các chương trình 

phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở. 

Đề nghị các cơ quan Báo chí, phòng VH-TT, Trung tâmVH-TT các huyện, 

thành phố, thị xã tổng hợp kết quả tuyên truyền vào báo cáo định k  hàng tháng 

gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định. .  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban ATGT tỉnh (để b c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, TTBCXB4. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 
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