
     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: 553/BC-VHTT-TTCS 

 

Nha Trang, ngày 03  tháng 5  năm 2018 

V/v báo cáo kết quả treo Quốc kỳ kỷ niệm 

43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) trên 

địa bàn thành phố. 

 

     

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

 Thực hiện Thông báo số 333/TB-UBND ngày 23/4/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân dịp Giỗ Tổ Hùng 

Vương năm Mậu Tuất, kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 

2018; 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Triển khai thực hiện 

- Ngày 30/4/2018, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã thành lập 

các Tổ kiểm tra và kiểm tra thực tế tại địa bàn các xã, phường. 
2. Kết quả thực hiện 

- Các phòng, ban cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố có trụ sở độc lập 

đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố về việc  treo Quốc kỳ tại 

trụ sở làm việc. 

- Tỷ lệ treo Quốc kỳ là  97%. 

- Quốc kỳ chủ yếu được treo ở các tuyến đường trung tâm, đường lớn của 

thành phố, các tuyến đường liên thôn, liên xã. 

- Một số UBND xã, phường thực hiện rất tốt công tác vận động nên tỷ lệ 

các hộ gia đình treo Quốc kỳ đạt kết quả cao như xã Vĩnh Phương (100%), xã 

Vĩnh Ngọc (99%). 

3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

Công tác treo Quốc kỳ đã được lãnh đạo cấp ủy, UBND các xã, phường 

quan tâm chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách vận động, kiểm tra, đôn đốc nên 

đa số các hộ gia đình treo Quốc kỳ đạt tỷ lệ cao. 

b) Hạn chế 

- Một số hộ gia đình, các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, khu đô thị 

mới vẫn không treo Quốc kỳ theo chỉ đạo của UBND thành phố nhưng các xã, 

phường chưa có biện pháp để vận động như  đường Trần Phú, Nguyễn Thiện 

Thuật, Hùng Vương, Lê Thánh Tôn, 23/10, Nguyễn Trãi, 2/4.  

- Tình trạng treo Quốc kỳ trên trụ điện, cây xanh vẫn còn, nhưng các xã, 

phường chưa kiểm tra vận động để tháo gỡ kịp thời.  
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- Số hộ gia đình treo Quốc kỳ bạc màu, cũ còn nhiều ở hầu hết các xã, 

phường. 

4. Kiến nghị:  

Để thực hiện tốt cho đợt treo Quốc kỳ kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 

8 và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 đề nghị 

UBND các xã, phường cần thực hiện những nội dung sau: 

- Một là, đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 

các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương tiến hành vận động các hộ nhân dân, 

các doanh nghiệp, cơ quan chưa chấp hành treo Quốc kỳ trong dịp kỷ niệm 43 

năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018).  

- Hai là, đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện triển khai vận 

động các hộ gia đình, doanh nghiệp, khách sạn treo Quốc kỳ theo quy cách 

hướng dẫn của UBND thành phố, thường xuyên kiểm tra và kịp thời thay Quốc 

kỳ bị rách, bạc màu, cũ tại trụ sở UBND và các cổng thôn, tổ dân phố văn hóa, 

các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình trên địa bàn xã, phường. 

- Ba là, các xã, phường phải kiểm tra, kịp thời vận động các hộ gia đình 

không treo Quốc kỳ trên cây xanh, trụ điện, cột đèn. 

Trên đây là báo cáo công tác treo Quốc kỳ trong dịp kỷ niệm 43 năm ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) trên địa bàn 

thành phố của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 
- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm,Vy. 

 

            TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

              Đinh Văn Cường 
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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 

 

BẢNG TỔNG HỢP  

Kết quả vận động treo Quốc kỳ kỷ niệm 43 năm  

ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2018) 

 (kèm theo Công văn số        /BC-VHTT-TTCS ngày    tháng 5năm 2018) 

 

 

STT Xã, phường Tổng số hộ 

gia đình 

Số hộ GĐ 

treo Quốc kỳ 

Tỷ lệ (%) 

01 Vĩnh Nguyên 3.056 2.998 98 

02 Phước Hòa 2.221 2.178 98 

03 Vĩnh Trường 3.929 3.729 95 

04 Vĩnh Thọ 1.275 1.228 96 

05 Vạn Thạnh 2.087 2.049 98 

06 Vạn Thắng 1.989 1.953 98 

07 Phước Đồng 5.021 4.625 92 

08 Phước Hải 3.750 3.592 96 

09 Phước Long 5.419 5.298 98 

10 Vĩnh Thái 2.706 2.623 97 

11 Vĩnh Phương 3.040 3.040 100 

12 Vĩnh Ngọc 3.772 3.719 99 

13 Ngọc Hiệp 4.023 3.851 96 

14 Vĩnh Thạnh 2.702 2.644 98 

15 Vĩnh Trung 2.033 1.918 94 

16 Lộc Thọ 2.348 2.244 97 

17 Phương Sài 2.077 2.010 96 

18 Phương Sơn 1.620 1.594 98 

 19 Vĩnh Hiệp 1.743 1.669 94 

20 Vĩnh Hòa 4.228 4.175 98 

21 Phước Tân 2.807 2.713 97 

22 Phước Tiến 1.532 1.493 97 

23 Tân Lập 2.290 2.219 97 

24 Vĩnh Phước 4.568 4.302 95 

25 Vĩnh Hải 4.500 4.625 97 

 26 Vĩnh Lương 3.219 3.176 96 

27 Xương Huân 1.090 1.044 96 

              Tổng cộng 79.045 76.709 97 
 

 

 


		2018-05-03T17:30:18+0700
	Việt Nam
	Đinh Văn Cường<dvcuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-05-04T08:04:52+0700
	Việt Nam
	Phòng Văn hóa và Thông tin<pvhtt.nt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




