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Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện về 

việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2025. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm VH,TT&TT huyện, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Tăng cường tuyên truyền trên Sóng truyền thanh, Cổng TTĐT huyện, xây 

dựng chuyên mục về công tác quản lý hành lang, quản lý lòng lề đường, trật tự đô 

thị để Nhân dân trên địa bàn huyện biết, thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trên Đài truyền thanh cấp xã, Trang TTĐT, tại 

các cuộc họp, hội nghị cấp xã, cấp thôn và các hình thức tuyên truyền khác về nội 

dung quản lý hành lang an toàn giao thông để Nhân dân trên địa bàn được biết. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hiện đang 

buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường di dời đến khu vực chợ nông thôn để họp 

chợ, kinh doanh buôn bán, không gây mất an toàn giao thông. 

3. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước như 

Luật Giao thông đường bộ, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Nghị định số 11/2010/NĐ-

CP,  Nghị định  số 100/2013/NĐ-CP  của  Chính  phủ...phổ biến đến người dân chấp 

hành nghiêm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quy định 

về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị. 

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 29/9/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa 

bàn huyện đến năm 2025 và Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 

26/12/2022 của UBND huyện về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 
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29/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý hành lang an toàn 

giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2025. 

4. Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến hết năm 2025. 

(Gửi kèm Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế 

hoạch số 281/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện) 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT (VX) UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
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