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- UBND các huyn, thi xã, thành ph6;
- Các cc quan báo chI trên dja bàn tinh Quãng Nam;
- Trung tam Quán 1r Cng Thông tin din tü tir.ih Quáng Nam;
- \TPDD cac co quan báo Trung uang thuing trü trên dja bàn;
- Bàn tin, trang thông tin din tr trén dja bàn tinh.

----- Thcin chi dao cüa UBND tinh Quãng Nam v

Lf? &'

th chirc các boat dng dam

báo phtic vii don Tt Duo'ng ljch và Tk Nguyen dan Canh T 11am 2020, Sà Thông
tin và Truyn thông d ngh UBND các huyn, thi xã, thành phô, các Ca quan thông
tin, báo chI frên da bàn tinh dy manh cong tác thông tin, tuyên truyn trên các
phucrng tin thông tin dai chüng nhtrng ni dung nhu sau:
1. Tuyên truyn, t chirc d?t hoat dng cao dim bão dam trat tr an toàn giao
thông Tt Duong ljch và Tt Nguyen dan Canh T 2020 và L hi Xuân 2020, nh.m
dam bão an toàn giao thông thông sut, dáp rng nhu cu vn tái hành khách và hang
boa, nâng cao thüc ti,r giác chip hành pháp 1ut v trt tr an toàn giao thông, thrc
hin các bin pháp phông tránh tai nan giao thông cüa ngithi dan trong dip T&, phn
du kéo giãm tai nan giao thông trên da bàn tinh ngay nhftng tháng du nãm 2020
(Ké hoçich s 230/KH-BATGTngày 23/12/2019 cta Ban An toàn giao thông tinh,).
2. Tang cithng tuyên truyn cong tác phOng cháy, chra cháy dip Tt Nguyen
dan Cai'th T 2020, khuyn khIch các bin pháp an toàn PCCC dn toàn th ca quan,
doanh nghip và nhân dan, qua do nâng cao nhn thirc ciia can b, cong ithân viên,
ngithi lao dng và ngithi dan trong vic dam bão an toàn PCCC tai ncii

a,

nai lam

vic trong dip Tt Nguyen dan Canh T näm 2020. (Van ban s6 3573/CAT-PCO7
ngày 23/12/2019 cia Cong an tinh QuángNam).
3. Tuyên truyM, phát dng "Tt trng cay diii dài nhâ cm Bác H&', nhân dip
Xuân Canh T nàm 2020, dng viên các cp, các ngành và nhân dan tich cixc tham
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gia trng cay, trng ri'mg và bão v thng g.n 1in vâi phát frin kinh t - xâ hi, báo
v môi tru&ng sinh thai, gop phn giám nhç thiên tai, üng phó vi bin di khI h.u.
(Van ban sá 7659/UBND —KTNngây 20/12/2019 cta UBND tinh QuángNam,)
* Truy cp tqi website. dptqnarn.gov.vn vào rniic Van ban tuyên truye2n/ Báo
chI xuaCt ban d tái n5i dung các van ban chi dgo trén.
D nghj các co' quail, dan vj trin khai thrc hin kjp thi, hiu

qua

và tng

hçp hang qu báo cáo kt qua tuyên truyn v Sâ Thông tin và Truyn thông dê tng
hçp báo cáo UBND tinh (Phông Thông tin- Báo chI-Xuat ban, email:
phongbcxbqnamgmail. corn).
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