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HƯỚNG DẪN 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền ra quân xử lý trật tự an toàn giao thông và 

mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang 

(đợt 1 từ ngày 03/5/2018- 03/8/2018) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2753/KH-UBND-QLĐT ngày 03/5/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang V/v ra quân xử lý trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô 

thị trên địa bàn thành phố Nha Trang đợt 1 từ ngày 03/5/2018 -03/8/2018, 

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

trực quan như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền các nội dung được quy 

định tại Luật Giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật Giao 

thông đường sắt và Nghị định 88/NĐ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng 

cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

2. Phương pháp tuyên truyền: 

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Thực hiện tuyên truyền bằng băng-rôn khẩu 

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

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường: thực hiện phát 

thanh lại “Bài tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy 

nội địa” do phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn đã gửi kèm theo văn bản số 

1035/VHTT-TT ngày 14/10/2014 hoặc mở Trang thông tin điện tử của Phòng Văn 

hóa và Thông tin để lấy tài liệu tuyên truyền ở mục Thông tin – Tuyên truyền. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

           - Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy 

   - Tính mạng con người là trên hết 

   - An toàn giao thông- Trách nhiệm của mỗi người 

           - Không phóng nhanh, vượt ẩu 

           - Không chở quá tải, số người quy định 

           - Quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt 

           - Mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy 

           - Tự giác chấp hành quy định Luật giao thông đường thủy 

4. Phân công thực hiện 

a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

- Tuyên truyền trực quan 60 băng-rôn dọc/ 1 tháng tại các tuyến đường trung 

tâm thành phố. Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2018. 
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- Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động mỗi tháng 05 buổi trên các tuyến 

đường của thành phố. 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.. 

b) UBND các xã, phường 

- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh cơ sở theo Quy định hoạt động của Đài. 

- Tuyên truyền trực quan 10 băng-rôn dọc/ 1 tháng tại các tuyến đường mà 

UBND các xã, phường đã được phân công. 

5. Thời gian thực hiện 

Thống nhất thời gian thực hiện treo băng-rôn tuyên truyền trực quan và phát 

thanh tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở từ ngày 12/6/2018- 

03/8/2018. 

Đề nghị Lãnh đạo trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và UBND các xã 

quan tâm chỉ đạo thực hiện. Báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin trước 

ngày 30/7/2018 để tổng hợp và báo cáo cho Ban An toàn giao thông thành phố./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Trung tâm Văn hóa –Thể thao TP (VBĐT); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Trang. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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