
     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: 1156 /VHTT-TTCS          Nha Trang, ngày     tháng 8 năm 2018 

V/v kiểm tra công tác tuyên truyền trực 

quan và treo Quốc kỳ chào mừng kỷ niệm 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018) 

trên địa bàn xã, phường. 

 

 

    Kính gửi: UBND các xã, phường 

 

Thực hiện Thông báo số 855/TB-UBND ngày 28/8/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ nhân ngày Quốc 

Khánh 2/9; 

Để có cơ sở chấm điểm thi đua công tác tuyên truyền trực quan và treo 

Quốc kỳ chào mừng Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 – 02/9/2018), Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị 

lãnh đạo UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ công chức Văn hóa – Xã hội 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Khẩn trương kiểm tra và thay mới cờ Tổ quốc bị rách, bạc màu tại các 

cổng thôn tổ văn hóa, trường học, trạm y tế trên địa bàn xã, phường.  

2. Tiến hành rà soát và kịp thời tháo gỡ, khắc phục các băng rôn bị rách, 

đứt dây, treo sai quy định gây mất mỹ quan. 

3. Thành lập các Tổ vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện treo Quốc 

kỳ đầy đủ để chào mừng Ngày Quốc khánh 02/9. 

4. Thông báo lịch kiểm tra: Phòng Văn hóa và thông tin thành phố thành 

lập các tổ kiểm tra thực tế, cụ thể như sau: 

- Thời gian: 9h00 sáng ngày 02/9/2018. 

- Địa điểm: Tại UBND các xã, phường và thực tế trên địa bàn. 

5. Thành phần đoàn kiểm tra 

a) Xã, phường 

- Công chức Văn hóa – Xã hội; 

 b) Phòng Văn hóa và Thông tin  

Tổ 1  
- Ông Đinh văn Cường – Trưởng phòng, tổ trưởng 

- Bà Huỳnh Ngọc Xuân Nhã – Nhân viên, thành viên 

Kiểm tra các xã, phường sau: Xương Huân, Phương Sài, Phương Sơn, 

Ngọc Hiệp, Vĩnh Thọ. 

Tổ 2 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phú- Phó Trưởng phòng, tổ trưởng 

- Bà Nguyễn Thị Kiều Thư - Nhân viên, thành viên 

Kiểm tra các xã, phường sau: Vĩnh Thái, Phước Hải, Phước Hòa, Phước 

Tân, Phước Tiến. 

 



Kiểm tra treo Quốc kỳ 2-9 2 

Tổ 3  

- Ông Nguyễn Trọng Bảo – Nhân viên 

Kiểm tra các xã, phường sau: Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Vĩnh 

Phương, Vĩnh Hiệp. 

Tổ 4 

- Bà Đỗ Thanh Hà Vy- Nhân viên 

Kiểm tra các xã, phường sau: Tân Lập, Lộc Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Thắng. 

Tổ 5 

- Ông Nguyễn Thăng Long – Chuyên viên, tổ trưởng 

- Ông Võ Long Khánh – Nhân viên, thành viên 

Kiểm tra các xã, phường sau: Phước Đồng, Phước Long, Vĩnh Nguyên, 

Vĩnh Trường. 

Tổ 6 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm– Chuyên viên, tổ trưởng 

- Ông Đào Xuân Bình – Nhân viên, thành viên 

Kiểm tra các xã, phường sau: Vĩnh Lương, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh 

Phước. 

c) Đề nghị UBND các xã, phường chuẩn bị 

- Biên bản kiểm tra treo Quốc kỳ của từng thôn, tổ dân phố (biên bản kiểm 

tra ghi cụ thể số hộ treo và không treo, lập danh sách các hộ gia đình không treo 

Quốc kỳ). 

- Báo cáo kết quả treo Quốc kỳ trên địa bàn xã, phường.  

Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã 

hội chuẩn bị tốt hồ sơ trên để các Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra thực tế được 

nhanh chóng, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- UBND. TP (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan;             

- Lưu: VT, Kế toán,Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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