
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 146 /VHTT-TTCS 

V/v thực hiện tuyên truyền phân luồng 

giao thông đối với các phương tiện ô tô khách 

trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố 

trên hệ thống Đài Truyền thanh 

Nha Trang, ngày 11 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc phân luồng giao thông đối với các phương tiện ô tô 

khách trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền 

phân luồng giao thông đối với các phương tiện ô tô khách trên 29 chỗ ngồi vào 

trung tâm thành phố trên hệ thống đài truyền thanh như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

“Ngày 06/02/2020, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định 

số 65/QĐ-UBND về việc phân luồng giao thông đối với các phương tiện ô tô 

khách trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố; theo đó, thực hiện cấm tất cả 

các phương tiện ô tô khách trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố Nha 

Trang, cụ thể: 

- Thời gian cao điểm cấm hàng ngày: 

+ Sáng: từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 00; 

+ Chiều: từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. 

- Phạm vi hạn chế xe ô tô khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông khu vực trung 

tâm thành phố: từ phía Đông đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú và từ 

phía Nam sông Cái đến phía Bắc cầu Bình Tân. 

Thông báo đến bà con nhân dân trên địa bàn được biết.” 

2. Thời gian tuyên truyền: 

Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở 

02 lần/ ngày vào ngày thứ Bảy và chủ Nhật, ngày 15-16-22-23/02/2020.  

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký phát thanh 

của Đài Truyền thanh cơ sở. Phòng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất và trừ điểm thi 

đua nếu không thực hiện theo hướng dẫn. 

Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên (VBĐT); 
- UBND thành phố (VBĐT); 
- Phòng Quản lý đô thị (VBĐT); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 
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