
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SVHTTDL-QLVH&GĐ 
V/v triển khai công tác tuyên truyền thực hiện 

các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn  

giao thông trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu, ngày       tháng 9 năm 2022 

 
Kính gửi:  

 - Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

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

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

  các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 3410/UBND-TH ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa 

bàn tỉnh; Công văn số 132/BATGT-VP ngày 17/6/2022 của Ban ATGT tỉnh Lai 

Châu về việc triển khai thực hiện Văn bản số 1940/UBND-KTN ngày 08/6/2022 

của UBND tỉnh Lai Châu; Công văn số 182/BATGT-VP ngày 16/9/2022 của Ban 

An toàn giao thông tỉnh Lai Châu về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Văn bản 

số 132/BATGT-VP ngày 17/6/2022 của Ban ATGT tỉnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một 

số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia với các 

hình thức đa dạng, phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh ý 

nghĩa nhân văn của các quy định trong Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và 

tính phòng, ngừa, cảnh báo giúp nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm 

quy định pháp luật về trật tự ATGT tại Nghị định số 100, Nghị định số 132; tổ 

chức cuộc vận động trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực 

hiện “đã uống rượu, bia - không lái xe”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức phải nên gương hành động. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị và tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn 

tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông; nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông 

mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn,chất ma túy; phổ biến kỹ năng tham gia 
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giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông: Đã uống 

rượu, bia không lái xe; không phóng nhanh vượt ẩu; không sử dụng chất ma túy, 

không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo 

hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe 

ô tô; mặc áo phao đúng quy định khi đi thuyền, đò; vận động người dân, doanh 

nghiệp không tự ý cơi nới thành thùng xe, chở hàng vượt quá tải trọng quy định. 

3. Phối hợp, tích cực hỗ trợ lực lượng Công an và các cơ quan chức năng 

trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và thực hiện cao 

điểm theo chỉ đạo của Bộ Công an.  

4. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, gương mẫu trong việc triển khai 

thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; 

không can thiệp vào việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng 

chức năng; có hình thức xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ trước 

ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình) để tổng hợp 

báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Trang Thông tin điện tử SVHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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