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              Kính gửi:  

-  Các phòng chuyên môn,  đơn vị trực thuộc Sở;  

-  Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa,  

Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 81/BVHTTDL – VP ngày 11/01/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện kế hoạch Năm an toàn giao thông 

2021, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị triển triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Các phòng chuyên môn,  đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông 

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

- Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương trong thời 

gian dịch bệnh Covid-19, chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, các 

huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về trật 

tự an toàn giao thông, đã uống rượu bia - không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, 

xe máy và xe đạp điện. 

2. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh bổ sung tiết mục trong Chương trình 

tuyên truyền, chiếu phim lưu động, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống dàn dựng, 

công diễn các mục, chương trình với đề tài xây dựng văn hóa giao thông, bám sát 

chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ về bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông”. 

3. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh 

tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông, đã uống rượu bia - không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy và 

xe đạp điện 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận        KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VBĐT);                PHÓ GIÁM ĐỐC    

- Ban ATGT tỉnh KH (VBĐT); 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

 

            

               Nguyễn Tuấn Thanh 

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch  

Năm an toàn giao thông 2021 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-01-13T15:22:49+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tuấn Thanh<ntthanh.svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-01-13T15:24:48+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao<svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-01-13T15:24:56+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao<svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-01-13T15:25:07+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao<svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




