
     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: 57/VHTT-TTCS         Nha Trang, ngày 13  tháng 01  năm 2020 

 
V/v hướng dẫn tuyên truyền xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực 

 giao thông đường bộ 

trên Đài Truyền thanh cơ sở 

         

    

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

                                       

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT- UBND, ngày 16/12/2019 của UBND thành phố 

Nha Trang về việc ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông 

trước, trong dịp tết Dương lịch 2020 và Tết Canh Tý trên địa bàn thành phố Nha 

Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ 

phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện tuyên truyền xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do Phòng Văn 

hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh để tải nội dung tuyên truyền về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

theoquy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019. 

2.Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở về Luật Đường sắt. Mỗi vào buổi sáng Thứ bảy, chủ Nhật 

hàng tuần. Từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 đến ngày 21 tháng 01 năm 2020. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 20 tháng  01 năm 2020, cán bộ phụ trách Đài 

Truyền thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp 

báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

( Đính kèm bài tuyên truyền về các quy định xử phạt vi phạm hành chính  

trong lĩnh vực giao thông đường bộ) 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng ( Trang); 

- Trang thông tin điện tử ( Bình); 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
 

 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen
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