
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /UBND-VHTT Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 01 năm 2023 
   

V/v thông tin tuyên truyền bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 
 

 

Kính gửi:  

 - Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

 - Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội Thành phố; 

 - Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

            (Sau đây gọi tắt là các đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 1812/STTTT-TTBCXB ngày 30 tháng 12 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng về việc tuyên truyền bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội 

xuân 2023. 

Để thông tin tuyên truyền theo nội dung, hướng dẫn của Sở Thông tin và 

Truyền thông Cao Bằng; Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị trên thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Nội dung  

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh 

của địa phương về Luật an toàn giao thông đường bộ; các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 khi tham gia giao thông theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ 

y tế, UBND tỉnh và các ngành chức năng.  

- 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 đến tận thôn, bản tổ dân phố, trường học, nơi họp chợ, 

khu dân cư...  

- Xây dựng nội dung tuyên truyền trên chương trình truyền thanh của thành 

phố, phường, xã; thường xuyên phổ biến các quy định về đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, an toàn phòng, chống dịch Covid-19.  

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

- Đã uống rượu, bia - không lái xe ! 

- Không phóng nhanh vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ ! 

- Không chở quá số người quy định ! 

- Không sử dụng điện thoại khi lái xe ! 

- Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe môt tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện ! 
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2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể, chính trị, xã hội Thành phố: Hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên 

truyền viên ở cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc 

lồng ghép các nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023.  

3. Nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố; UBND 

phường, xã 

3.1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố 

Căn cứ tình hình điều kiện thực tế, tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại cơ 

quan đơn vị và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. 

3.2. Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố (phòng 

Quản lý đô thị): Tham mưu Ban An toàn giao thông Thành phố xây dựng kế 

hoạch, triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan như: 

Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 

số 3428/UBND-GT ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh… 

3.3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thành phố 

- Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức thông tin tuyên truyền bằng các hình 

thức, như: băng rôn, khẩu hiệu, cổ động trực quan... 

- Thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của Thành phố và các 

kênh thông tin quản lý liên quan khác. 

- Phối hợp với Ban biên tập đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền trên 

Trang thông tin điện tử Thành phố. 

3.4. UBND các phường, xã 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh cơ sở (đối với các 

phường, xã có Đài truyền thanh: Sông Bằng, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh). 

- Tùy theo tình hình điều kiện thực tế, tăng cường các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn quản lý, qua các hội nghị, cuộc họp, thông báo trên bảng tin 

công cộng tại các khu dân cư, nơi tập trung đông người... 

3.5. Giao phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố đôn đốc các đơn vị triển 

khai thực hiện, báo cáo kết quả khi có yêu cầu. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND Thành phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP (biết thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Đệ 
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