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4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và
Truyền hình Bình Dương có kế hoạch đưa tin, tuyên truyền pháp luật an toàn giao với
nội dung phong phú, hấp dẫn, cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc
giao thông các ngày Tết trong bản tin thời sự; tuyên truyền, phát thông điệp an toàn
giao thông trong dịp Tết.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục ý thức, kiến thức an toàn giao
thông cho học sinh, sinh viên; đồng thời chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa
bàn tỉnh chủ động liên hệ với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu,
xe tại trường cho sinh viên.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với
các cơ quan của ngành Giao thông vận tải, Công an, chính quyền địa phương xây dựng
phương án tổ chức giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong chương
trình tổ chức các Lễ hội xuân, lễ hội Rằm tháng giêng 2018.
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một xây dựng kế hoạch
cụ thể, tổ chức đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết N guyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Rằm
tháng giêng 2018; Chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường,
thị trấn, các trường học, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt N am và đoàn thể,
quần chúng các cấp ở địa phương đNy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân
chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn minh, trật tự đô thị
trên địa bàn.
8. Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng
hợp kết quả thực hiện các nội dung trên, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng
Ban An toàn giao thông chỉ đạo thực hiện.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện,
thị xã, thành phố Thủ Dầu Một khNn trương triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc
nội dung chỉ đạo và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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