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HƯỚNG DẪN 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền triển khai đợt cao điểm công tác đảm 

bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp tết Mậu Tuất năm 2018 

trên địa bàn thành phố Nha Trang 

(từ ngày 25/12/2017 đến ngày 25/3/2018) 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 9154/UBND-QLĐT, ngày 27/12/2017 của UBND 

thành phố Nha Trang về Triển khai khai đợt cao điểm công tác đảm bảo trật tự 

An toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch 2018 và tết Mậu Tuất trên địa bàn 

thành phố Nha Trang (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 25/3/2018), 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, n 

trực quan như sau:  

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

 Tập trung tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy 

nội địa và các quy định tại Luật Giao thông đường bộ, Luật giao thông đường 

Thủy nội địa, Luật giao thông đường sắt và các văn bản chỉ đạo của thành phố 

về khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền cổ động trực quan 

Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu, pano trên các 

tuyến đường trung tâm thành phố và các xã, phường quản lý.  

2. Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường 

 Thực hiện phát thanh “Bài tuyên truyền các quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”. 

  3. Tuyên truyền lưu động bằng xe: 

Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe đến tận địa bàn khu dân cư để nhân 

dân nắm và thực hiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ”. 

   III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Đã uống rượu, bia - không lái xe. 

2. Tính mạng con người là trên hết. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa -Thể thao thành phố: 
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- Thực hiện treo từ 30 đến 40 băng – rôn dọc tuyên truyền về An toàn giao 

thông tại các tuyến đường trung tâm thành phố với chất liệu in bạt hiflex, nền 

xanh, chữ trắng, kích thước ( 0.8x2m). Bắt đầu thực hiện từ ngày 20 đến ngày 

30 tháng 01 năm 2018. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động mỗi tháng 05 buổi trên các tuyến 

đường của thành phố. Thực hiện phát thanh “Bài tuyên truyền các quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ” ở Mục Đài 

Truyền thanh trên Trang Thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

+ Thời gian tuyên truyền lưu động bằng xe đợt 1 từ ngày 20  đến ngày 25 

tháng 01 năm 2018 và đợt 2 từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 02 năm 2018. 

2. UBND xã, phường: 

- Về tuyên truyền trực quan: Thực hiện treo 10 băng – rôn dọc tuyên 

truyền về An toàn giao thông tại các tuyến đường trung tâm, khu dân cư, chợ 

trên địa bàn của xã, phường với chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích 

thước ( 0.8x2m). 

-  Về tuyên truyền lưu động bằng xe: Hằng tháng thực hiện tuyên truyền 

lưu động bằng xe 02 buổi tại địa bàn khu dân cư, nội dung tuyên truyền là phát 

thanh lại “Bài tuyên truyền các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ” truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen-ve- 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của 

Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố để tải file về 

tuyên truyền. 

Thống nhất ra quân tuyên truyền vào lúc 07 giờ 30 ngày  22  tháng 01 năm 2018. 

- Về tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở: Cán bộ phụ trách Đài 

Truyền thanh vào địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-

thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen-ve- quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ / của Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố để tải file về tuyên truyền.. 

- Bắt đầu tuyên truyền từ ngày  22  tháng 01 năm 2018. Cứ mỗi tuần phát 

thanh 02 lần vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, phát thanh buổi sáng và buổi chiều. 

Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ kiểm tra xác suất các Đài Truyền thanh để chấm 

điểm thi đua năm 2018. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền triển khai đợt cao 

điểm công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông trong dịp tết Mậu Tuất năm 

2018 trên địa bàn thành phố Nha Trang./. 

 Nơi nhận:                                                         TRƯỞNG PHÕNG  
- UBND xã, phường (t/h); 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao.TP (t/h); 

- Phòng quản lý đô thị TP (b/c); 

- Trang Thông tin điện tử của Phòng; 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy, Trâm(34b).                                                   

                                                                                                                   Đinh Văn Cường                
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