UBND TỈNH KON TUM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1244/STTTT-TTBCXB

Kon Tum, ngày 18 tháng 9 năm 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
V/v TỔ CHỨC HỘI THI CÁC ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VỀ AN
TOÀN GIAO THÔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ V NĂM 2019

*****
Thực hiện Kế hoạch số 1118/KH-STTTT ngày 27/8/2019 của Sở Thông tin
và Truyền thông tỉnh Kon Tum về tổ chức Hội thi các Đội tuyên truyền lưu động
về An toàn giao thông tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2019;
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh
Kon Tum tổ chức Hội thi theo chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và
người đi xe mô tô, xe máy”.
1. Mục đích: tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc
nghiêm chỉnh thực hiện Luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông
trong cộng đồng; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp vận tải,
người điều khiển phương tiện trong quá trình tham gia giao thông, góp phần xây
dựng trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
2. Thành phần: 8 đội tham gia bao gồm: Đội Tuyên truyền lưu động thuộc
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Du lịch và Truyền thông huyện Ngọc Hồi, Kon
Rẫy, KonPlong, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Thành phố Kon Tum và Phân hiệu
Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
3. Nội dung: các đội tham dự, sẽ thực hiện các phần thi: Màn chào hỏi, Tiểu
phẩm và Trả lời câu hỏi. Những tiết mục xuất sắc tham dự Hội thi bao gồm nhiều
loại hình nghệ thuật sân khấu, kịch nói, kịch truyền thống, ca múa nhạc, các làn
điệu dân ca, dân vũ… được dàn dựng công phu, biểu diễn sinh động, phong phú,
phù hợp với nội dung tuyên truyền, bám sát với chủ đề đã đề ra. Từ đó, các đội
tuyên truyền lưu động sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những
cách thức, phương thức thông tin tuyên truyền có hiệu quả, phù hợp với vấn đề an
toàn giao thông của địa phương mình.
4. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: trong 02 ngày 24 và 25/9/2018. Khai mạc vào lúc 07 giờ 00 phút
ngày 24/9/2019.
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- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa và Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh, Quốc lộ 24,
Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.
Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các địa phương, các cơ quan báo
chí truyền thông để Hội thi diễn ra tốt đẹp.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Các cơ quan báo chí địa phương (t/h);
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM
ĐỐC
Ký bởi: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đại học Đà Nẵng phân hiệu tại Kon Tum; Trung
tâm VHTTDL&TT huyện Ngọc Hồi, Kon Rẫy,
KonPlong, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Sa Thầy và Thành
phố Kon Tum (t/h);
- Trang thông tin điện tử Sở TT&TT;
- Lưu: VT, TTBCXB.

Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 18/09/2019 14:17:00

Nguyễn Thị Thơ

Thông tin liên hệ: Bà Trần Thị Thu Huyền, PP Thông tin - Báo chí – Xuất bản, Sở
Thông tin và Truyền thông ; SĐT: 0935.428.986
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