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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 

xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” 

giai đoạn 2016 - 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2361/UBND-QLĐT ngày 28/3/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận 

động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai 

đoạn 2016 - 2020, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch hưởng ứng 

phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao 

thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa 

và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 

của Chính phủ về tăng cường các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao 

thông hàng hải và đường thủy nội địa; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường đẩy 

mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, phổ biến giáo 

dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên hệ thống 

thông tin đại chúng và thông tin cơ sở để thu hút sự quan tâm hưởng ứng thực 

hiện Cuộc vận động của đông đảo quần chúng nhân dân tại địa phương. 

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra liên ngành nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác xử lý, giải quyết những vấn đề về trật tự an toàn giao thông, những 

nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa 

như cảng, bến không phép, không đảm bảo điều kiện an toàn; phương tiện thủy 

không đăng ký, đăng kiểm… 

- Phát động phong trào văn hóa giao thông đường thủy, thi đua trong các 

lực lượng thực thi công vụ trên đường thủy nội địa góp phần xây dựng hình ảnh 

người thực thi công vụ đúng mực, có văn hóa khi xử lý công việc và tiếp xúc với 

người dân. 
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các xã, phường 

Chỉ đạo công chức Văn hóa-Xã hội, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh 

thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan bằng panô, áp phích, băng-rôn… về 

Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông 

nước”, tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường thủy nội địa và tuyên 

truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về các quy định của Luật giao 

thông đường thủy nội địa. 

 2. Bộ phận tuyên truyền: 

- Tham mưu hướng dẫn UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động 

nhân dân hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa 

giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cổ 

động trực quan bằng panô, áp phích, băng-rôn… về Cuộc vận động xây dựng 

phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên địa bàn thành phố. 

3. Bộ phận chèo kéo khách: 

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi tình hình hoạt động của các 

phương tiện thủy nội địa hoạt động dịch vụ du lịch tại Bến tàu du lịch Cầu Đá 

Vĩnh Nguyên, kịp thời tham mưu đề xuất UBND thành phố xử lý đối với những 

trường hợp hoạt động giao thông đường thủy không đúng quy định. 

4. Bộ phận thể dục thể thao: 

Phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Nha Trang trong công tác kiểm tra liên 

ngành các hoạt động trên Vịnh Nha Trang, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm hành chính đối với các hoạt động thể thao trên biển không đúng quy định. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện 

Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông 

nước” giai đoạn 2016-2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận:                                
- Phòng Quản lý đô thị (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Các Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy, Thư, Khánh, Trâm. 
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