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V/v h thông tin,  

về công tác phòng, chống tội phạm 

  đợt 2 năm 2019 trên địa bàn thành phố 

 

 

                              Kính gửi:  

                                             -Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao thành phố; 

                                             - UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 964/SVHTT-VHGĐ ngày 08/5/2019 của Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tội 

phạm năm 2019 và Công văn số 2063/SVHTT-QLVHGĐ ngày 11/10/2019 của Sở 

Văn hóa và Thể thao về việc triển khai đẩy mạnh thực hiện công tác bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, 

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 và Kế hoạch số 

3779/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố về Thực hiện công tác 

phòng, chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hoá và Thông tin  thông tin, về 

công tác phòng, chống tội phạm đợt 2 năm 2019 như sau: 

 1. Nội dung tuyên truyền: 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 

của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới”, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm 

giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về 

phòng, chống tội phạm để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và 

tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm. 

- Vận động nhân dân tích cực tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm,. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, pa-nô tại cơ quan 

UBND, các tuyến đường do địa phương quản lý; tuyên truyền trên hệ thống Đài 

truyền thanh xã, phường và tuyên truyền lưu động bằng xe tại các địa bàn phức tạp 

về tội phạm. Thể hiện hình thức sân khấu hóa trong các hội thi, hội diễn. 
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3. Tổ chức thực hiện: 

a) Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao thành phố: 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn trên các tuyến đường 

của thành phố phụ trách như Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám. Số lượng băng-rôn do đơn 

vị quyết định. 

- Thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe 06 buổi về phòng, chống tội 

phạm theo nội dung tuyên truyền của Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập và thu 

âm, truy cập vào Trang Thông tin điện tử tại địa chỉ http://pvhtt.vn Mục Đài Truyền 

thanh để tải file tuyên truyền về phòng, chống tội phạm. Bắt đầu thực hiện từ ngày 

15 tháng 12 năm 2019 đến 25 tháng 12 năm 2019. 

 b) UBND  các xã, phường: 

     - Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện treo băng-rôn tuyên truyền 

trực quan tại các địa bàn trọng yếu về tội phạm. Số lượng do UBND các xã, 

phường quyết định. 

 - Tổ chức phát thanh tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm trên 

hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở theo tài liệu của Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố biên soạn. 

- Thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe về phòng, chống tội phạm theo 

nội dung tuyên truyền của Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập và thu âm truy cập 

vào Trang Thông tin điện tử tại địa chỉ http://pvhtt.vn Mục Đài Truyền thanh để tải 

file tuyên truyền.  

4 . Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Cán bộ, nhân dân thành phố Nha Trang tích cực phòng, chống các loại tội phạm. 

-  Cán bộ, nhân dân Nha Trang kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, tố giác các 

loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. 

- Phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ của toàn xã hội. 

5. Kích thước, màu sắc, kiểu chữ băng-rôn tuyên truyền   

- Kích thước băng-rôn dọc: (2 x0,8m) 

- Màu sắc: Nền màu xanh, chữ trắng  

- Kiểu chữ: Chân phương, rõ ràng, dễ đọc từ ra 

6. Thời gian thực hiện tuyên truyền trực quan: 

Thống nhất thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan từ 

ngày 15/11/2019  đến 25/12/2019. 

 

http://pvhtt.vn/
http://pvhtt.vn/
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Trên đây là nội dung  và trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở về công tác phòng, chống tội phạm đợt 2 năm 2019 

trên địa bàn thành phố. Đề nghị Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao thành 

phố và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về Phòng 

Văn hóa và Thông tin trước ngày 25/12/2019./. 

                                    
Nơi nhận:  

- Như trên (t/h); 

- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh( VBĐT) (b/c); 

- UBND thành phố ( VBĐT) (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Công an Thành phố (b/c); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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