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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tuyên truyền đảm bảo trật tự an
toàn giao thông trong dịp nghỉ
Lễ Quốc khánh 02/9/2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
(Gọi chung là các đơn vị)

Thực hiện Công văn số 1054/STTTT-TTBCXB ngày 29 tháng 8 năm
2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc tuyên truyền đảm
bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022. Ủy ban
nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1. Bám sát nội dung Công văn 2139/UBND-GT ngày 18/8/2022 của
UBND tỉnh với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham
gia giao thông”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn
giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người
dân. Thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao
thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ Lễ; tuyên truyền vận
động nhân dân thực hiện “Đã uống rượu,bia - không lái xe”, “Không sử dụng
điện thoại khi lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp
điện”, “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; tuân thủ quy tắc giao thông;
phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, trên những cung đường miền núi có nguy cơ
cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ,đường ngang qua đường sắt, đường thủy
nội địa; tuyên truyền các hoạt động“Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học
sinh đến trường - Tháng 9”. Tuyên truyền nêu gương các cá nhân, tập thể trong
việc chấp hành, điều hành tốt pháp luật giao thông.
2. Tăng cường cổ động, tuyên truyền lưu động kết hợp băng rôn, khẩu
hiệu; phát huy hệ thống loa truyền thanh công cộng, tuyên truyền phổ biến pháp
luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của
người tham gia giao thông đến tận thôn, bản, tổ dân phố, trường học, nơi họp
chợ, khu dân cư ...
3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh của huyện,
xã về Luật an toàn giao thông đường bộ; phối hợp với các cơ quan tuyên
truyền của địa phương thực hiện tốt Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông
năm 2022.
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4. Xây dựng nội dung tuyên truyền trên chương trình truyền thanh của
huyện, xã, thường xuyên phổ biến các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an
toàn giao thông, tuyên truyền sâu rộng các quy định về an toàn giao thông, từ đó
nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; có biện
pháp phòng tránh tai nạn giao thông, đặc biệt tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm
đúng quy định, không lái xe khi uống rượu, bia, ...
(Gửi kèm theo Công văn số 2139/UBND-GT ngày 18/8/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh
02/9/2022)
Căn cứ nội dung trên, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Huyện ủy;
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT,VHTT.
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