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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: 1624 /BC-VHTT-HCTH Nha Trang, ngày 23 tháng 12 năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 

về đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn thành phố năm 2019 

 

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đô thị thành phố tại Công văn số 

5708/QLĐT-ATGT ngày 20/12/2019 của Phòng Quản lý đô thị thành phố về 

việc báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019,  

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

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI: 

- Trong năm 2019, Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố đã ban hành 

các văn bản: 

+ Hướng dẫn số 03/HD-TTCS ngày 02/01/2019 về 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 25/3/2019). 

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

lưu động bằng xe về lập lại an toàn giao thông đợt 1 năm 2019. 

+ Kế hoạch số 140/KH-VHTT ngày 29/01/2019 về hưởng ứng phong trào 

thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Phòng Văn hóa và Thông tin năm 

2019. 

+ Công văn số 248/VHTT-TTCS ngày 28/02/2019 về hướng dẫn tuyên về 

tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở. 

+ Công văn số 273/VHTT-TTCS ngày 06/3/2019 về hướng dẫn tuyên 

truyền an toàn thực phẩm và an toàn giao thông trên hệ thống Đài Truyền thanh 

cơ sở. 

+ Công văn số 287/VHTT-TTCS ngày 08/3/2019 về tổ chức tuyên truyền 

lưu động bằng xe về lập lại trật tự an toàn giao thông đợt 2 năm 2019. 

+ Công văn số 434/VHTT-TTCS ngày 03/4/2019 về hướng dẫn tuyên về 

tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên 

địa bàn thành phố trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

+ Công văn số 524/VHTT-TTCS ngày 19/4/2019 về hướng dẫn tuyên về 

tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở. 
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+ Công văn số 1009/VHTT-TTCS ngày 06/8/2019 về việc tổ chức tuyên 

truyền cổ động trực quan về ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia. 

+ Kế hoạch số 1095/VHTT-TTCS ngày 26/8/2019 về việc tổ chức tuyên 

truyền lưu động bằng xe về các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ đợt 4 năm 2019. 

+ Công văn số 1125/VHTT-TTCS ngày 03/9/2019 về việc tổ chức tuyên 

truyền các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao 

thông trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

+ Hướng dẫn số 1327/HD-VHTT-TTCS ngày 24/10/2019 về hoạt động 

thông tin, tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 

thành phố Nha Trang Quý 4 năm 2019. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN: 

1. Tuyên truyền trực quan, lưu động bằng xe và trên hệ thống đài 

truyền thanh cơ sở:  

Năm 2019, toàn thành phố đã thực hiện tuyên truyền trực quan được 

614 băng-rôn, 166 lượt lưu động bằng xe, 1224 lượt trên Đài truyền thanh. 

Trong đó: 

- Đợt 1: Toàn thành phố đã thực hiện tuyên truyền trực quan 315 băng-

rôn, tuyên truyền lưu động bằng xe 112 buổi và trên hệ thống Đài Truyền thanh 

cơ sở 753 lượt. 

- Đợt 2: Toàn thành phố đã thực hiện tuyên truyền trực quan 299 băng-

rôn, tuyên truyền lưu động bằng xe 54 buổi và tuyên truyền trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở 471 lượt. 

2. Tuyên truyền bằng tờ rơi, tin nhắn SMS: 

- Phòng đã tham mưu UBND thành phố thực hiện tin nhắn SMS gửi đến 

67.000 hộ gia đình tuyên truyền về đã uống rượu, bia không lái xe. 

- Thực hiện tiếp nhận tài liệu tuyên truyền về an toàn giao thông năm 

2019 theo chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tại Công 

văn số 2113/STTTT-TTBCXB ngày 13/11/2019 với số lượng 216 tờ rơi tuyên 

truyền về “Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đường sắt”, 189 tờ rơi 

tuyên truyền “Đã uống rượu bia - Không lái xe”. 

3. Tuyên truyền Đài Phát thanh- Truyền hình Khánh Hòa và Báo 

Khánh Hòa 

Đã hợp đồng tuyên truyền với Báo Khánh Hòa về An toàn giao thông là 

45 bài, với Đài Phát thanh- Truyền hình Khánh Hòa là 12 chuyên mục và phóng 

sự. Tổng kinh phí thực hiện là 290 triệu đồng. 
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Trên đây là báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin về kết quả thực hiện 

công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành 

phố năm 2019./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Quản lý đô thị (VBĐT) (b/c); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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