
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông gắn với phòng, chống dịch 

Covid – 19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 

 

       Đắk Nông, ngày     tháng 12 năm 2020 

 Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các 

huyện, thành phố; 

- Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, 

chống dịch Covid – 19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu và Lễ 

hội xuân 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm tập trung tuyên truyền đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân 

dân vui đón dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 

2021, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần kéo giảm vi phạm trật tự 

an toàn giao thông ở cả 03 tiêu chí trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, 

hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch 

Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Chú trọng vận động nhân dân 

thực hiện: "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; không phóng nhanh, vượt ẩu; 

không chở quá số người quy định; 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; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; mặc áo 

phao đúng quy định khi đi đò; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham 

gia giao thông... Vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng 

đi lại trong dịp nghỉ Tết và dự Lễ hội xuân.  

2. Đưa tin, bài tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật,  thông tin tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, nhất là 

quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu 

hoặc hơi thở có nồng độ cồn, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành quy 

định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 

cho nhân dân, bảo đảm hành lang an toàn giao thông và các quy định pháp luật 

giao thông.  

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông xây dựng Kế hoạch 

tuyên truyền an toàn giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và 
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Lễ hội Xuân 2021 với nội dung phong phú, hấp dẫn, cập nhật kịp thời tình hình 

tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông các ngày Tết trong các bản tin thời sự; 

tuyên truyền, phát đi các thông điệp an toàn giao thông Tết.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến 

thức phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân, đồng thời phổ biến quy định 

của pháp luật về quy tắc giao thông, các vi phạm thường xuyên của người điều 

khiển xe cơ giới hai bánh, xe máy điện; các quy định của nhà nước về phòng, 

chống rượu, bia khi tham gia giao thông... cập nhật kịp thời tình hình tai nạn 

giao thông, ùn tắc giao thông trong các ngày tết, phát hành thông điệp theo chỉ 

đạo chung của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.  

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đồng thời báo cáo kết quả tuyên 

truyền về Sở Thông tin và Truyền thông trước  ngày 05/02/2021 tổng hợp theo 

đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:     

- - Như trên (t/h);  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Ban Giám đốc; 

- - Trang TTĐT Sở TTTT; 

   - Lưu: VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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