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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v phát thông điệp tuyên truyền về an toàn  

giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

  

 

                

 Kính gửi: 

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

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Công văn số 14/BATGT ngày 18/01/2021 của Ban An toàn giao 

thông tỉnh về việc phát thông điệp tuyên truyền an toàn giao thông trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch thực hiện phát thông điệp 

tuyên truyền về an toàn giao thông; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị 

xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn phát thông 

điệp tuyên truyền về an toàn giao thông: 

- Thông điệp phát thanh tuyên truyền an toàn giao thông dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021: Thời lượng 3 phút 17 giây, phát từ ngày 01/02 đến 

21/02/2021. 

- Thông điệp phát thanh tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của rượu, 

bia và Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: Thời 

lượng 05 phút, phát trong năm 2021. 

- Nội dung thông điệp phát thanh tải về tại địa chỉ: https://bit.ly/3qo5K7r. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (H, 02). 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Duy Lộc 

 

Số: 172/STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2021 

http://bit.ly/3qo5K7r
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