
     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: 770 /VHTT-TDTT          Nha Trang, ngày 12  tháng  6  năm 2018 

 

V/v báo cáo kết quả hỗ trợ tổ chức Giải 

đua xe đạp truyền hình Bình Dương 

Cúp Ống Nhựa Hoa Sen năm 2018  

 

  Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang 

Thực hiện Công văn số 3153/UBND-VHTT ngày 17/5/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc hỗ trợ tổ chức Giải đua xe đạp truyền hình Bình 

Dương Cúp Ống Nhựa Hoa Sen năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa, diễn ra ở thành 

phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Đã phân công cán bộ theo dõi, giám sát việc tuyên truyền tổ chức Giải 

đua xe đạp truyền hình Bình Dương Cúp Ống Nhựa Hoa Sen năm 2018 tại 

Khánh Hòa, diễn ra trên địa bàn thành phố, tập trung tại tuyến đường đoàn đua 

đi qua. 

2. Công an thành phố Nha Trang 

Đã xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Giải đua xe đạp truyền 

hình Bình Dương Cúp Ống Nhựa Hoa Sen năm 2018. Phân công cụ thể các lực 

lượng đảm bảo an ninh trật tự, điều hòa giao thông trên các tuyến đường nơi 

đoàn đua đi qua và cũng như tại vị trí lễ trao giải thưởng. 

Ngày 25/5/2018, Công an thành phố đã phân công các lực lượng đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn giao thông tại 45 chốt và 04 tổ Cảnh sát giao thông tuần 

tra kiểm soát lưu động dọc theo tuyến đường đoàn đua đi qua. Lực lượng cụ thể 

tham gia gồm :  

- Cảnh sát giao thông : 34 đ/c 

- Cảnh sát trật tự cơ động : 08 đ/c 

- Công an các xã – phường dọc tuyến đường đua : 34 đ/c 

Tổng lực lượng của Công an thành phố tham gia bảo vệ là 76 đ/c. Ngoài 

ra còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Khánh 

Hòa : 04 đ/c, Thanh niên xung kích : 19 đ/c. 

Ngày 26/5/2018, Công an thành phố phân công các lực lượng đảm bảo an 

ninh trật tự và điều hòa giao thông tại 31 chốt và 04 tổ Cảnh sát giao thông tuần 



 2 

tra kiểm soát lưu động dọc theo tuyến đường đoàn đua đi qua. Lực lượng cụ thể 

tham gia gồm :  

- Cảnh sát giao thông : 25 đ/c 

- Cảnh sát trật tự cơ động : 08 đ/c 

- Công an các xã – phường dọc tuyến đường đua : 30 đ/c 

Tổng lực lượng của Công an thành phố tham gia bảo vệ là 63 đ/c. Ngoài 

ra còn phối hợp cùng lực lượng Thanh niên xung kích : 27 đ/c. 

- Không có trường hợp xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông 

trong suốt qua trình diễn ra cuộc đua. Bảo vệ an toàn cho Ban tổ chức, vận động 

viên, quan khách và nhân dân đến tham dự cổ vũ cuộc đua. 

3. Đài Truyền thanh thành phố  

- Phân công phóng viên trực tiếp theo dõi và đưa tin về hoạt động này trên 

địa bàn thành phố Nha Trang.  

- Đã thực hiện 02 tin, bài tuyên truyền về Cuộc đua phát trên sóng của Đài 

Truyền thanh thành phố. Bên cạnh đó, phân công Tổ quản lý kỹ thuật bố trí lực 

lượng tiếp phát song của Đài tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh – Truyền 

hình Khánh Hòa phản ánh diễn biến các chặng đua và các nội dung liên quan 

đến Giải đua xe đạp truyền hình Bình Dương Cúp Ống Nhựa Hoa Sen năm 2018 

đến với nhân dân, du khách trên địa bàn thành phố một cách hiệu quả. 

4. UBND xã, phường  

- Các xã, phường : Vĩnh Lương, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp, Vĩnh 

Hòa, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hải, Xương Huân, Lộc Thọ, Tân Lập, Phước 

Tiến, Phước Tân, Phước Hòa, Phước Hải. Phân công lực lượng công an địa 

phương, phối hợp cùng lực lượng của thành phố, tỉnh  bảo đảm ANTT và ATGT 

cho cuộc đua, không để xảy ra việc mất trật tự khi đoàn đua đi qua tại địa bàn 

quản lý. 

5. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị  

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tại các vị trí diễn ra 

Cuộc đua đều được đảm bảo. 

6. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm:  

Các đơn vị được phân công đã phối hợp hỗ trợ triển khai thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông trước, trong và 

sau diễn ra cuộc đua. 
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Trên đây là báo cáo kết quả công tác hỗ trợ tổ chức Giải đua xe đạp 

truyền hình Bình Dương Cúp Ống Nhựa Hoa Sen năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa, 

diễn ra ở thành phố Nha Trang của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

Kính báo cáo./. 

Nơi nhận:                TRƯỞNG PHÕNG  
- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Thư (3b). 

 

 

  Đinh Văn Cường 
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