
     UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

  PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                Số: 432/VHTT-TTCS         Nha Trang, ngày 09  tháng 4  năm 2018 

 
V/v tổ chức tuyên truyền lưu động  

bằng xe về công tác phòng chống tội 

phạm và quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018 

         

                                          

                                         Kính gửi:  

    - Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố; 

                                                        - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1911/KH-UBND, ngày 28/3/2018 của UBND thành 

phố về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 trên địa bàn thành phố 

Nha Trang và Công văn số 1904/BCĐ ngày 28/3/2018  của Ban Chỉ đạo vận động 

giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

cuộc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thống nhất kế hoạch thực hiện tuyên truyền cổ động 

bằng xe về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vận động giao nộp vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2018 trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về 

phòng, chống tội phạm để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và 

tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

2. Vận động nhân dân tích cực tham gia tấn công, trấn áp tội phạm, truy bắt 

các đối tượng bị truy nã còn đang lẫn trốn. 

3. Vận động nhân dân tích cực phát hiện, giao nộp vũ khí trái phép cho các 

cơ quan chức năng. 

II. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Ngày 13/4/2018  Thứ Sáu ( Buổi sáng) 

a) Địa điểm tập trung và lộ trình: 

- Địa điểm: Quảng trường 2/4 – Trần Phú – Nha Trang 

- Đoàn xe tuyên truyền cổ động gồm 06 phường sau: 

+ Phường Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa, Tân Lập và Xương 

Huân. 
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 - Do xe của Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố dẫn đầu, xuất phát 

từ đường Quảng trường 2/4, đường Trần Phú → Phạm Văn Đồng ( Điện Biên Phủ) 

Quay lại Trần Phú →Cầu Đá (Vĩnh Nguyên)→ Quảng trường 2/4 và giải tán.  

+ Riêng xã Vĩnh Phương, Phước Đồng và Vĩnh Lương tổ chức tuyên truyền 

tại xã sáng ngày 13/4/2014, chụp ảnh kèm theo báo cáo gửi về Phòng Văn hóa và 

Thông tin trước ngày 15/4/2018. 

2. Ngày 13/4/2018 ( Buổi chiều) 

a) Địa điểm tập trung và lộ trình: 

- Địa điểm: Quảng trường 2/4 – Trần Phú – Nha Trang 

- Đoàn xe cổ động gồm 06 phường sau: 

+ Phường Phương Sơn, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Vĩnh Hải, Phương Sài và 

Vĩnh Phước. 

 - Do xe của Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố dẫn đầu, xuất phát 

từ đường Quảng trường 2/4, đường Trần Phú →  Phạm Văn Đồng→ Mai Xuân 

Thưởng→ 2/4 → Trung tâm Văn hóa tỉnh→  Thống Nhất→  Phan Bội Châu→ Lê 

Lợi→ Trần Phú→ Quảng trường 2/4 và giải tán.  

3. Ngày 16/4/2018  Thứ Hai ( Buổi sáng) 

a) Địa điểm tập trung và lộ trình: 

- Địa điểm:  

- Đoàn xe cổ động gồm 06 xã, phường sau: 

+ Phường Ngọc Hiệp, xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc 

và Vĩnh Trung. 

 - Do xe của Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố dẫn đầu, xuất phát 

từ đường Thái Nguyên ( Nhà Thiếu Nhi tỉnh)→ 23/10→ Cầu Ông Bộ→ 23/10→ 

Trần Quý Cáp→ Trung tâm Văn hóa tỉnh và giải tán. 

4. Ngày 16/4/2018 ( Buổi chiều) 

a) Địa điểm tập trung và lộ trình: 

- Địa điểm: Quảng trường 2/4 – Trần Phú – Nha Trang 

- Đoàn xe cổ động gồm 06 xã, phường sau: 

+ Phường Phước Tân, Phước Hải, Phước Long, Phước Hòa, Phước Tiến và 

Vĩnh Trường. 

 - Do xe của Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố dẫn đầu, xuất phát 

từ đường Quảng trường 2/4, đường Trần Phú → Tô Hiệu → Võ Thị Sáu → Phước 

Long → Lê Hồng Phong → Vân Đồn → Nguyễn Thị Minh Khai → Quảng trường 

2/4 và giải tán. 
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III. TRANG TRÍ, CHỦNG LOẠI XE TUYÊN TRUYỀN 

- Chủng loại xe cổ động: xe Đa-su. 

- Trang trí: gọn, đẹp, mới và trang nghiêm. 

Cụ thể: + Tên đơn vị: dán ở kính bên trái xe; 

    +  Khẩu hiệu: pa nô nền xanh, chữ trắng (treo đúng kích thùng xe), 

cờ phướn trang trí. 

IV.KHẨU HIỆU TRANG TRÍ  

Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố và UBND các xã, phường trang 

trí khẩu hai bên hông xe như sau: 

1. Cán bộ, nhân dân Nha Trang kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, tố giác các 

loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. 

2. Toàn dân tích cực tham gia Cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ. 

V. NỘI DUNG PHÁT THANH TUYÊN TRUYỀN 

Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố chịu trách nhiệm thu âm 02 bài 

tuyên truyền do Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập. 

VI. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH 

1. Phụ trách Đoàn xe tuyên truyền các ngày 13-16/4/2019 do Trung tâm Văn 

hóa – thể thao thành phố làm Trưởng đoàn, bà Đỗ Thanh Hà Vy, nhân viên Phòng 

Văn hóa và Thông tin làm Phó đoàn, công chức Văn hóa- Xã hội làm thành viên. 

2. Giao trách nhiệm cho công chức Văn hóa- Xã hội điều hành tài xế chấp 

hành nghiêm quy định của Trưởng đoàn trong thời gian tham gia tuyên truyền lưu 

động bằng xe. Không để lái xe tự ý tách khỏi đội hình tuyên truyền khi chưa có ý 

kiến của Trưởng đoàn. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố và UBND các xã, 

phường phối hợp thực hiện nội dung theo Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND.TP (VBĐT)(b/c); 

- Công an thành phố (b/c); 

- Trưởng, các Phó Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử ( Vy đưa lên Trang Thông 

tin). 

- Lưu: VT, Vy. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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