
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

   V/v tuyên truyền Kế hoạch thực hiện 

Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự,  

an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 

2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045  

và một số nội dung 
 

 

Phú Thọ, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

                     Kính gửi: 

 

 - Báo Phú Thọ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh: Kế hoạch số 1985/KH-UBND 

ngày 18/5/2021 về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế 

hoạch số 2000/KH-BCD ngày 19/5/2021 về việc hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người” năm 2021; văn bản số 2024/UBND-KTN ngày 

19/5/2021 về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi; văn bản số 2042/UBND-KTTH ngày 20/5/2021 về việc tăng cường 

công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trước diễn biến phức 

tạp của dịch COVID-19; 

Triển khai Kế hoạch số 63/KH-BATGT ngày 20/5/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh về việc phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông giai đoạn 2021 - 2025”;  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành, thị phối hợp tuyên truyền và chỉ đạo 

tuyên truyền một số nội dung sau:  

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 

28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền về an toàn 

giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, 

giai đoạn 2020 - 2025. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông và văn hóa giao 

thông. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông; về phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 

2021 - 2025. Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng tránh tai nạn, kỹ năng điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn; hậu quả của tai nạn giao thông 

đường bộ do chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng ma túy, chất có cồn, sử dụng 

điện thoại, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không thắt dây an toàn...  

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, các quy định của pháp luật 

về phòng, chống mua bán người; về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội 

phạm; các biện pháp, kỹ năng phòng ngừa, ngăn chặn mua bán người; các hoạt 



động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người” của các địa phương, đơn vị và kết quả công tác 

phòng, chống mua bán người của lực lượng chức năng trên địa bàn. 

3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về chăn 

nuôi và phòng, chống dịch bệnh; về diễn biến tình hình, nguy cơ phát sinh dịch 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Tuyên truyền, hướng dẫn người 

chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh; biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi...   

4. Thông tin, tuyên truyền về tình hình thị trường giá cả; về chủ trương, 

biện pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an 

sinh xã hội. Kịp thời thông tin về giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu liên quan 

đến sản xuất và đời sống người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng trong điều 

kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19; về công tác thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về giá trên địa bàn; đồng thời, lên án các 

hành vi đầu cơ, găm hàng, các thủ đoạn gian lận thương mại để tăng giá nhằm 

thu lợi bất chính theo quy định của pháp luật... 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực 

hiện chỉ đạo thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH&TT cấp huyện; 

- Đài TH-TH cấp huyện; 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy);       

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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