UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 08 /PVHTT
V/v tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn
giao thông trong điều kiện bình thường
mới dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022.

Biên Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trung tâm VH-TT-TT thành phố;
- UBND 30 phường, xã
- Trang Thông tin điện tử thành phố.
Thực hiện kế hoạch số 2773/KH-SVHTTDL ngày 24/12/2021 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều
kiện bình thường mới dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội
xuân 2022.
Thực hiện văn bản số 412/UBND-KGV ngày 10/01/2022 của UBND
thành phố Biên Hòa về tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Nhằm thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT ngay
trong những tháng đầu năm 2022, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả chương trình
công tác Năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao
thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời, nâng cao
ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về An
toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện bình thường
mới dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị Trung tâm VH-TT-TT thành
phố, Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phố, UBND 30 phường, xã triển
khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
1/ Trung tâm VH-TT thành phố:
- Xây dựng kế hoạch lồng ghép công tác tuyên truyền mừng Đảng mừng Nhâm Dần Sửu 2022
- Phối hợp cùng với Ban An toàn giao thông thành phố và cán bộ VHTT
30 phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao
thông
- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống covid-19
- Tuyên truyền rộng rãi trên đài phát thanh thành phố và phường, xã, các
phương tiện tuyên truyền lưu động, đài truyền thanh các địa phương, băng rôn,
áp phích về các thông điệp an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022, với các nội dung phong phú, hấp
dẫn. Các nội dung tuyên truyền về nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao
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thông trong dịp Tết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người tham
gia giao thông về các quy định của pháp luật giao thông, các quy định về quản lý
hoạt động vận tải khách đường bộ,đường thủy nội địa như: Đi đúng phần đường,
làn đường, chạy đúng tốc độ quy định; mặc áo phao khi đi đò, đi phà; các quy
định khi lưu thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, nhất là tại
các lối tự mở như: Dừng lại quan sát trước khi qua đường ngang, chấp hành tín
hiệu của đường sắt, ...; thực hiện đầy đủ quy tắc 5K, nhất là luôn đeo khẩu trang
khi tham gia giao thông
2/ UBND 30 phường, xã:
- Chỉ đạo cán bộ VHTT xây dựng kế hoạch phối hợp cùng cán bộ đài
truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông
tin đại chúng thông qua hệ thống loa, đài truyền thanh ở phường, xã, các khu
phố, ấp để người dân biết, những quy định pháp luật khi tham gia giao thông;
những quy định của pháp luật, mức xử phạt đối với những người vi phạm.
- Thực hiện tuyên truyền xe phóng thanh lưu động, treo băng rôn và các
hình thức khác theo khả năng của từng phường, xã.
* Thông điệp tuyên truyền:
- Đã uống rượu, bia - không lái xe
- Không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ
- Không sử dụng điện thoại khi lái xe
- Không chở quá số người quy định
- Thắt dây đai an toàn khi ngồi trên xe ô tô
- Không vượt đèn đỏ, quan sát khi qua các ngã ba, ngã tư
- Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện
3/ Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phố:
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử thành
phố về các nội dung nêu trên. Đồng thời, phối hợp cùng Ban An toàn giao thông
thành phố; Trung tâm VH-TT-TT thành phố và cán bộ VHTT 30 phường, xã
tiếp nhận tin, bài, biên tập kịp thời đưa lên Trang thông tin điện tử thành phố
Biên Hòa.
Đề nghị Trung tâm VH-TT-TT/TP, Ban biên tập Trang thông tin điện tử
thành phố, cán bộ VHTT 30 phường, xã triển khai, thực hiện để đạt hiệu quả
trong công tác tuyên truyền, báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin
trước 08 giờ ngày 04/02/2022(tức mùng 04Tết)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở VH,TT&DL;
- UBND thành phố;
- Ban ATGT (Công an TP);
- Lưu: VT.
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