
 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 7459/KH-UBND-QLĐT ngày 24/10/2018 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại thành phố 

Nha Trang năm 2018,  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền 

hưởng ứng“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao 

thông” năm 2018 như sau: 

1. Tuyên truyền cổ động trực quan: 

UBND các  xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện treo 

băng-rôn dọc tuyên truyền trên địa bàn với nội dung khẩu hiệu như sau:  

- Tính mạng con người là trên hết; 

- Tưởng nhớ người đi- vì người đang sống; 

- Không phóng nhanh, vượt ẩu. 

Về số lượng do địa phương quyết định. Màu sắc băng-rôn nền xanh, chữ trắng. 

2. Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở: 

Chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện phát thanh tuyên 

truyền theo nội dung của Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn. Thời gian phát, 

giờ phát theo quy định của địa phương đã ban hành. 

 

Trên đây là nội dung hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về hưởng 

ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” của 

Phòng Văn hóa và Thông tin, đề nghị UBND các  xã, phường quan tâm chỉ đạo 

thực hiện các nội dung tại văn bản này./. 

                                ( Đính kèm bài tuyên truyền) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Phòng Quản lý đô thị (b/c) (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, Vy. 
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Đinh Văn Cường 
 

 

 

 

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: 1433/VHTT-PT Nha Trang, ngày 31  tháng 10 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền hưởng ứng 

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử 

vong vì tai nạn giao thông” năm 2018 
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