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  UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 826/STTTT-TTBCXB Bình Định, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

 

 

 

 

      Kính gửi:  

   - Ban biên tập Trang TTĐT các sở, ban, ngành trong tỉnh;  

                      - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Trung tâm VH-TT-TT các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Theo đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Văn bản số 303/BATGT-

VP ngày 28/10/2019 về việc tuyên truyền kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí 

tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019;  

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao 

thông, thực hiện có hiệu quả Năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn 

giao thông cho hành khách và người đi xe mô-tô, xe máy”, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị: 

1. Ban biên tập Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành trong tỉnh; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền sâu rộng về Giải và Thể lệ Giải thưởng 

“Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019”, do Ủy ban An toàn giao 

thông Quốc gia tổ chức theo Kế hoạch số 479/KH-UBATGTQG ngày 19/10/2019, 

để thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo, hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, 

phường, thị trấn xây dựng kế hoạch phát sóng các nội dung tuyên truyền như mục 

1, trong đó tập trung vào các nội dung sau: 

- Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước với việc nâng cao hiệu quả trong xây dựng và triển khai, thực hiện các 

giải pháp, các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông từ 

trung ương đến địa phương.  

- Những kết quả trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị, thành phố có kế 

hoạch và dành khung giờ thích hợp để phát sóng nội dung tuyên truyền nói trên 

trên sóng phát thanh để thông tin đến nhân dân trên địa bàn.   

V/v tuyên truyền Giải thưởng “Báo chí 

tuyên truyền về ATGT năm 2019” 
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Nội dung Kế hoạch số 479/KH-UBATGTQG được đăng tải tại mục “Tài 

liệu thông tin tuyên truyền” trên website của Sở Thông tin và Truyền thông, địa 

chỉ: http://www.stttt.binhdinh.gov.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Mừng 
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