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Kính gửi: Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. 

                       
Thực hiện Công văn số 11/BATGT ngày 08/01/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của 

Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi 

đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020, Sở Văn hóa và 

Thể thao đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện các nội 

dung sau: 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 với chủ 

đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông”. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông 

(TTATGT) trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động để nâng cao ý 

thức tự giác khi tham gia giao thông, tôn trọng người thực thi công vụ. Phát huy 

vai trò của công chức, viên chức tham gia vận động nhân dân xây dựng văn hóa 

giao thông, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm 

TTATGT”, “Công chức, viên chức với văn hóa giao thông”… phối hợp với lực 

lượng chức năng để bảo đảm TTATGT. 

- Phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống và hiện đại trong 

tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng các phương 

tiện, nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, định 

hướng các giá trị văn hóa giao thông, đấu tranh, ngăn ngừa những hiện tượng 

“phi văn hóa” trong giao thông. 

- Tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác 

hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.  

 

Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận (VBĐT):         KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;           PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

                       

Nguyễn Tuấn Thanh 

V/v triển khai Công văn số 11/BATGT ngày 08/01/2021 của 

Ban An toàn giao thông về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực 

thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 
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