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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 

Số:        /UBND-VHTT 
V/v  tăng cường tuyên truyền các 

biện pháp đảm bảo trật tự ATGT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         TP. Hà Tĩnh, ngày     tháng 9 năm 2019 
 

  
 

 Kính gửi: 

- Công an thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 124/BATGT-VP ngày 25/8/2020 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh về việc nghiêm cấm và xử lý tình trạng sử dụng lòng, lề đường để 

tuốt lúa, phơi thóc và phơi đốt rơm, rạ trên các tuyến đường; Công văn số 

1009/STTTT-TTBCXB ngày 01/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT; Ủy ban nhân dân 

thành phố giao: 

1. UBND các phường, xã: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT; tuyên 

truyền về kết quả xử lý của các lực lượng chức năng đối với các hành vi: Sử dụng 

lòng lề đường để tuốt lúa, phơi thóc, phơi đốt rơm rạ trên các tuyến đường… gây 

mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ xẩy ra tai nạn giao 

thông. 

 2. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông thành phố: Đẩy mạnh tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn thành phố; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để mọi tầng lớp 

Nhân dân có thể tiếp cận; tăng thời lượng đưa tin phản ánh các nội dung liên quan 

đến tình hình gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường do hành vi sử dụng 

lòng lề đường để tuốt lúa, phơi thóc, đốt rơm rạ trên các tuyến đường. 

3. Công an Thành phố: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT; kết quả xử lý các 

vi phạm do sử dụng lòng lề đường để tuốt lúa, phơi thóc, phơi đốt rơm rạ trên các 

tuyến đường….  

4. Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc 

và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. 

Nhận được Công văn, yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị liên quan và Chủ 

tịch UBND các phường, xã nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Ban an toàn giao thông thành phố; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố; 

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố; 

- Lưu: VT,VHTT.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Hùng Cường 
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