
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: 105 /VHTT-TTCS 

 

Nha Trang, ngày 24 tháng 01 năm 2019 

V/v báo cáo kết quả tuyên truyền trực quan 

xe lưu động và trên hệ thống Đài Truyền 

thanh của xã, phường về lặp lại trật tự An 

toàn giao thông và phòng, chống tội phạm. 

 

 

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 7228/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND 

thành phố về Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Công văn số 

8895/UBND-CA ngày 13/12/2018 của UBND thành phố về việc tăng cường 

đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và các sự kiện lễ hội trên 

địa bàn thành phố và Kế hoạch số 9077/UBND-QLĐT ngày 19/12/2018 của 

UBND thành phố về việc Triển khai đợt cao điểm công tác đảm bảo trật tự An 

toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2018 và Tết Kỷ Hợi trên địa bàn thành 

phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1.Tình hình triển khai 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã ban hành các văn bản hướng 

dẫn sau:  

- Công văn số 03/HD-VHTT-TTCS ngày 02/01/2019 về việc 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 Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn 

thành phố Nha Trang (từ ngày 25/12/2018 đến ngày 25/03/2019). 

- Công văn số 05/VHTT-TTCS ngày 02/01/2019 về việc tổ chức tuyên 

truyền lưu động bằng xe về lặp lại trật tự an toàn giao thông đợt 1 năm 2019 . 

- Công văn số 04/VHTT-TTCS ngày 02/01/2019 về việc Hướng dẫn 

thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm đợt 1 năm 2019 

trên địa bàn thành phố. 

- Công văn số 05/VHTT-TTCS ngày 02/01/2019 về việc 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 đợt 1 năm 2019. 

2. Kết quả thực hiện 

Toàn thành phố đã thực hiện tuyên truyền trực quan 625 băng-rôn, tuyên 

truyền lưu động bằng xe 62 buổi và trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở 425 

lượt. Trong đó:  

a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố thực hiện: 
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Tổ chức 08 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe và thực hiện 180 băng- 

rôn tuyên truyền trực quan về lặp lại trật tự An toàn giao thông và phòng, chống 

tội phạm trên các tuyến đường trung tâm của thành phố. 

b) UBND các xã, phường  

UBND các xã, phường đã tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền trực quan và trên hệ thống Đài Truyền thanh của xã, phường về lặp lại 

trật tự An toàn giao thông và phòng, chống tội phạm như sau: 

 

Stt Xã, phường Tuyên truyền 

trực quan lặp lại 

trật tự An toàn 

giao thông 

Tuyên truyền trực 

quan về phòng, 

chống tội phạm 

Tuyên truyền 

lưu động 

bằng xe 

Tuyên truyền trên 

hệ thống  

Đài Truyền thanh 

cơ sở 

1 Vĩnh Phương 10 10 2 16 

2 Vĩnh Trung 10 05 2 15 

3 Vĩnh Thạnh 07 07 2 16 

4 Vĩnh Thái 06 06 2 20 

5 Vĩnh Hiệp 10 10 2 18 

6 Vĩnh Ngọc 10 10 2 10 

7 Vĩnh Lương 07 07 2 20 

8 Phước Đồng 10 10 2 20 

9 Vĩnh Phước 20 20 2 18 

10 Vĩnh Thọ 12 12 2 20 

11 Vĩnh Hòa 10 17 2 18 

12 Xương Huân 06 06 2 18 

13 Vĩnh Nguyên 05 05 2 18 

14 Vĩnh Trường 05 05 2 12 

15 Phương Sơn 12 12 2 12 

16 Phương Sài 07 07 2 10 

17 Phước Tân 05 05 2 12 

18 Phước Tiến 01 01 2 12 

19 Phước Hòa 10 10 2 20 

20 Phước Hải 10 10 2 16 

21 Phước Long 10 07 2 16 

22 Vĩnh Hải 05 05 2 20 

23 Ngọc Hiệp 10 10 2 12 

24 Tân Lập 05 10 2 12 

25 Lộc Thọ 02 không 2 12 

26 Vạn Thắng 10 10 2 16 

27 Vạn Thạnh 10 05 2 16 

28 Trung tâm 

VH-TT TP 

90 90 08 00 

Tổng cộng 315 câu 312 câu 62 buổi 425 lượt 
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3. Đánh giá chung: 

a) Ưu điểm: Lãnh đạo một số xã, phường đã nhận thức được tầm quan 

trọng của công tác tuyên truyền lặp lại trật tự An toàn giao thông và phòng, 

chống tội phạm nên đã quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền như: 

Phường Vĩnh Phước, Phước Hải, Phước Long, Phương Sơn, Phước Hòa, Ngọc 

Hiệp, Vĩnh Hòa, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Phước Đồng, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, 

Vĩnh Trung, Vĩnh Phương.  

b) Hạn chế: Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền ở một số xã, phường 

chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền trực quan về lặp lại trật tự An 

toàn giao thông và phòng, chống tội phạm. Riêng UBND phường Lộc Thọ 

không tuyên truyền về phòng chống tội phạm bằng băng-rôn ở địa bàn dân cư. 

4. Kiến nghị: 

a) Đối với Phòng Quản lý đô thị: 

Đề nghị Phòng Quản lý đô thị nên tham mưu UBND thành phố phân bổ 

kinh phí tuyên truyền về an toàn giao thông cho các xã, phường thực hiện, trên 

cơ sở đó Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức kiểm tra cụ thể về kết quả thực 

hiện. Hiện nay, một số xã, phường thực hiện tuyên truyền sơ sài nói không có 

kinh phí về tuyên truyền an toàn giao thông. 

b) Đối với các xã, phường: 

Đề nghị UBND các xã, phường cần quan tâm công tác tuyên truyền trực 

quan của địa phương mình về công tác lặp lại trật tự An toàn giao thông và 

phòng, chống tội phạm.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện tuyên truyền trực 

quan và trên hệ thống Đài Truyền thanh của xã, phường về lặp lại trật tự An toàn 

giao thông và phòng, chống tội phạm đợt 1 năm 2019 trên địa bàn thành phố 

Nha Trang của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 
- Công an thành phố (b/c); 
- Phòng Quản lý đô thị ( b/c); 
- UBND các xã, phường (VBĐT); 
- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy, Trâm.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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