
 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀNHÌNH 

 

Số:          /PTTH-TCHC 
V/v phổ biến Chương trình  

“Giao Lộ Bình an”, “Văn hóa giao thông” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh; 

- Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh; 

- Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh; 

- Sở Giáo dục - Đào tạo Tây Ninh; 

- Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh. 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-B.ATGT ngày 12/01/2021 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Tây Ninh về Năm An toàn giao thông năm 2021, với chủ đề “Nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Kế 

hoạch phối hợp thực hiện chuyên mục Văn hóa giao thông năm 2021 giữa Công an 

tỉnh Tây Ninh và Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; 

Nhằm chung tay góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng hình thành 

văn hoá giao thông trong cộng đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã 

xây dựng và phát sóng các chương trình “Văn hoá giao thông”, “Giao lộ bình an”, 

đây là 2 chương trình chuyển tải nhiều nội dung hay theo cách thể hiện hấp dẫn đến 

khán giả, với thông điệp: chậm 01 giây hơn hối hận một đời, an toàn giao thông 

đem lại sự bình yên cho gia đình và xã hội; 

Chương trình “Văn hoá giao thông”, “Giao lộ bình an” góp phần tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen ứng xử 

đúng pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho 

mỗi người và lan toả sâu rộng trong cộng đồng; 

Để phổ biến rộng rãi các thông tin tuyên truyền về giao thông, an toàn giao 

thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh kính đề nghị: 

- Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các Công ty vận tải hành khách, Trung tâm 

đào tạo, sát hạch lái xe chiếu các clip trên các màn hình công cộng xen trong các 

nội dung thường xuyên của đơn vị để hành khách, học viên tiếp cận được thông tin 

tuyên truyền; 

- Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế chiếu trên các clip các màn 

hình công cộng xen trong các chương trình thường xuyên của đơn vị để mọi người 



 

 

theo dõi trong khi chờ khám, chữa bệnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục triển khai đến giáo 

viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh; 

- Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ 

cơ sở triển khai đến từng đảng viên; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai đến các Khu, Cụm công nghiệp trong 

toàn tỉnh để công nhân có thể theo dõi được các nội dung tuyên truyền; 

- Các Sở, ban, ngành khác của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố triển khai 

đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động để cùng hưởng ứng chiến dịch 

kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên toàn tỉnh; 

Các phương thức theo dõi chương trình 

* Chương trình “Văn hoá giao thông”  

Phát sóng định kỳ lúc 11h15 thứ Bảy hằng tuần, trên kênh TTV11, App, 

Website: tayninhtv.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, truy cập vào 

https://youtube.com/playlist?list=PLz5yq3oJlM2YaVl70r2qDGvNmVS2g-6JD. 

* Chương trình “Giao lộ bình an”  

Phát sóng định kỳ lúc 10h50 Chủ nhật hằng tuần, trên kênh TTV11, App, 

Website: tayninhtv.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, truy cập vào  

https://youtube.com/playlist?list=PL5Y8AHroxI-T124UdCGuScZhgSa0Dnx5a. 

* Tải clip về để chiếu trên màn hình công cộng 

Địa chỉ: ftp://113.161.178.142 

Tài khoản: sobannganh 

Mật khẩu: sobannganh2019 

(Kèm Phụ lục Mã QR các hạ tầng số của Đài và Hướng dẫn quét mã QR). 

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các Sở, ban, ngành tỉnh 

để Đài Phát thanh và Truyền hình hoàn thành nhiệm vụ truyên truyền đảm bảo an 

toàn giao thông năm 2021./ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng TCHC; 

- Lưu: VT; TCHC (Ngân). 

 GIÁM ĐỐC 

 



 

 

PHỤ LỤC 

MÃ QR CÁC HẠ TẦNG SỐ CỦA ĐÀI PTTH TÂY NINH 

(Kèm theo Công văn số 63/PTTH-TCHC ngày 03/02/2021  

của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh) 

 

Chương trình “Giao lộ bình an” Chương trình “Văn hóa giao thông” 

  
- Landing Page: Trang tổng hợp 

https://www.ttv11.com.vn 

Website: http://TayNinhTV.vn 

  

Fanpage chính thức 

https://www.facebook.com/TayNinhTVOnline https://www.facebook.com/TayNinhtv.vn 

  

Kênh YouTube 

Truyền hình Tây Ninh 

https://www.youtube.com/TayNinhTV 

Truyền hình Tây Ninh tiếng Anh 

https://www.youtube.com/TayNinhTVToday 

  

Truyền hình Tây Ninh Giải trí 

https://www.youtube.com/TayNinhTVE 
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HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ QRCODE 

TRÊN SMARTPHONE 

(Kèm theo Công văn số       /PTTH-TCHC ngày     /02/2021  

của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh) 

 

Hướng dẫn quét mã QRCode để truy cập các chương trình 

1. Sử dụng chức năng chụp hình của iPhone (iOS từ phiên bản 14 trở lên) 

Hướng camera của điện thoại về đoạn mã QRCode cần quét, ngay sau đó 

màn hình điện thoại sẽ hiển thị thông báo “Mở trong YouTube”, sau đó nhấn nút 

thông báo. 

2. Sử dụng ứng dụng Zalo 

Mở ứng dụng Zalo, nhấn vào mục tìm bạn bè, tin nhắn (phía trên cùng), chọn 

mục quét mã QRCode (bên phải, phía trên), hướng camera của điện thoại về đoạn 

mã QRCode cần quét, ngay sau đó màn hình điện thoại sẽ hiển thị thông báo “Xác 

nhận mở link ….”, sau đó nhấn nút “Đồng ý”. 

3. Sử dụng ứng dụng khác 

Bước 1: Tải ứng dụng quét mã QRCode. 

- Nếu sử dụng điện thoại di động chạy bằng Android: có thể tải ứng dụng 

Barcode Scanner. 

- Nếu sử dụng điện thoại di động chạy bằng iOS: có thể tải ứng dụng 

RedLasser 

Bước 2: Mở ứng dụng quét mã QRCode vừa tải, hướng camera của điện 

thoại về đoạn mã QRCode cần quét, ngay sau đó, màn hình điện thoại sẽ hiển thị 

thông báo và thực hiện các bước tiếp theo. 

Ghi chú: Để thuận tiện nhất trong việc truy cập các thông tin, theo dõi, phổ 

biến các thông tin nên sử dụng zalo để quét. 
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