
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số: 534/VHTT-QC 

 

V/v đề nghị báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý 

biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng  

quy định đợt 1 năm 2018. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nha Trang, ngày 02  tháng 5 năm 2018 

   

      

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, phường. 

  
 

Căn cứ Công văn số 82/VHTT-TĐ-KT ngày 16/01/2018 của Phòng Văn 

hóa và Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua hoạt 

động văn hóa và thông tin xã, phường năm 2018; 

Căn cứ Công văn số 474/VHTT-QC ngày 16/4/2018 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các biển hiệu, bảng quảng 

cáo không đúng quy định đợt 1 năm 2018, 

Đến nay, Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ nhận được báo cáo của 10/27 

xã, phường. Còn lại những xã, phường chưa nộp báo cáo sau đây :  

- UBND xã Vĩnh Phương, xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Lương, xã Phước 

Đồng, phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Trường, phường 

Phước Tân, phường Phước Hòa, phường Phước Long, phường Vĩnh Hải, 

phường Ngọc Hiệp, phường Tân Lập, phường Lộc Thọ, phường Vạn Thạnh. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội thực 

hiện  báo cáo, nếu đến ngày 08 tháng 5 năm 2018, xã, phường nào không báo 

cáo, thì Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo UBND thành phố và đề nghị 

UBND thành phố phê bình, đồng thời tiến hành trừ điểm thi đua văn hóa- thông 

tin năm 2018 theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện báo cáo gửi về 

Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

              
Nơi nhận:      
- Như trên;                                                                                     

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Long,Thư.              
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