
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: 449 /VHTT-TTCS 

 

          Nha Trang, ngày 12  tháng 4 năm 2018 

V/v chấn chỉnh công tác treo băng- rôn 

tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa 

bàn các xã, phường. 

 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 
 

Thời gian vừa qua, công tác treo băng- rôn tuyên truyền thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của các xã, phường không đúng theo nội dung chỉ đạo của Ban 

Tuyên giáo Thành ủy và Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố như xã Vĩnh 

Hiệp, phường Lộc Thọ, phường Phước Tân, 

 Để khắc phục hạn chế trên, Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND 

các xã, phường chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền phải đúng với nội dung do Ban Tuyên giáo 

Thành ủy và Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố chỉ đạo. 

2. Trước khi cho in băng-rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đề nghị 

lãnh đạo UBND xã, phường và công chức Văn hóa- xã hội phải kiểm tra và 

duyệt market. 

3. Thường xuyên kiểm tra và rà soát băng-rôn tuyên truyền trực quan trên 

địa bàn, kịp thời tháo gỡ băng rôn gây mỹ quan đô thị. Đồng thời  phải treo theo 

đúng hướng dẫn của Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố. 

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

nghiêm túc nội dung văn bản này./. 

 

 Nơi nhận:                 TRƯỞNG PHÕNG  

- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Trưởng phòng;                 

- Lưu: VT, Vy.                                                                                                                      
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