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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền cổ động trực quan về ngăn chặn tai nạn giao thông 

do uống rượu, bia. 

 

   Kính gửi: 

     - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố; 

          -  UBND các xã, phường. 

 

           Thực hiện Công văn số 5127/UBND-QLĐT ngày 26/6/2019 của UBND 

thành phố về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống 

rượu, bia, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền 

trực quan như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

          Tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân chấp hành các 

quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi 

tham gia giao thông; hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông do uống rượu bia khi 

lái xe trên địa bàn thành phố. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiêu, pa-nô trên các 

tuyến đường trung tâm thành phố và tại các tuyến đường do địa phương quản lý. 

III. Khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Đã uống rượu, bia - không lái xe. 

2. Tính mạng con người là trên hết. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

- Tổ chức lắp đặt 60 tấm pano 1x2 tuyên truyền trực quan trên các tuyến 

đường Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Trãi, Ngô Gia 

Tự, Minh Khai, Hoàng Hoa Thám, Tô Hiến Thành.  

- Tổ chức lắp đặt  pano 1x2 tuyên truyền trực quan các tuyến đường liên thôn 

đi ra đường Võ Nguyên Giáp ở Vĩnh Thái, Vĩnh Trung. Số lượng do Trung tâm 

cùng với UBND 02 xã Vĩnh Thái, Vĩnh Trung xác định cụ thể. 
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- Thời gian thực hiện lắp đặt pano (1x2) tuyên truyền hoàn thành trước ngày 

05/9/2019. 

Lưu ý: Khẩu hiệu tuyên truyền ở các đường liên thôn Vĩnh Thái, Vĩnh 

Trung: DỪNG LẠI QUAN SÁT TRƯỚC KHI QUA ĐƯỜNG; KHÔNG PHÓNG 

NHANH, VƯỢT ẨU 

2. UBND các xã, phường 

- Tổ chức lắp đặt pano 1x2 tuyên truyền trực quan tại các vị trí trung tâm của 

các xã, phường với số lượng 10 tấm pano; treo đối diện với người đi đường. Về 

kích thước pano (0.8x2m); nền xanh, chữ trắng. 

- Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 05/9/2019. 

 

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền trực quan về ngăn chặn tai nạn giao  

thông do uống rượu, bia. Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và 

UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung này, báo cáo về Phòng 

Văn hóa và Thông tin trước ngày 10/9/2019  để tổng hợp kết quả cho UBND thành 

phố./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Quản lý đô thị- Ban ATGT thành phố 

(VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử; 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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