
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: 1068 /VHTT-HCTH    Nha Trang, ngày 13 tháng 8  năm 2018 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri  

theo Công văn số 233/HĐND ngày 

30/7/2018 của HĐND tỉnh Khánh Hòa 

 

          
Kính gửi: . 

Công  5430/UBND-VP ngày 07/8/2018 của UBND 

thành phố về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn số 

233/HĐND ngày 30/7/2018 của HĐND tỉnh Khánh Hòa, 

: 

Câu 2. Cử tri phản ảnh việc tuyên truyền Nội quy công viên bờ biển Nha 

Trang bằng 04 thứ tiếng: Việt, Anh, Nga và Trung Quốc và thực hiện phát hiện 

trên hệ thống loa truyền thanh không dây tại công viên bờ biển dọc tuyến đường 

Trần Phú như hiện nay là không cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

Nha Trang nghiên cứu, điều chỉnh nội dung truyền thanh tại công viên dọc bờ 

biển cho phù hợp. 

Vấn đề này, UBND thành phố trả lời như sau: 

Việc tuyên truyền Nội quy công viên bờ biển Nha Trang bằng 04 thứ 

tiếng: Việt, Anh, Nga và Trung Quốc trên hệ thống loa truyền thanh không dây 

tại công viên bờ biển dọc tuyến đường Trần Phú là phù hợp với quy định tại  

Công văn số 7008/UBND-VX, ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc lắp đặt hệ thống loa truyền thanh không dây dọc tuyến công viên bờ biển 

đường Trần Phú, thành phố Nha Trang và Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 

09/02/2015 của UBND thành phố Nha Trang Ban hành Quy chế Hoạt động của 

hệ thống loa truyền thanh không dây dọc tuyến công viên bờ biển đường Trần 

Phú, thành phố Nha Trang.  

Thành phố Nha Trang là thành phố du lịch biển, thời gian qua, nhờ hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến Nội quy công viên bờ biển Nha Trang bằng 04 thứ 

tiếng: Việt, Anh, Nga và Trung Quốc trên hệ thống loa truyền thanh không dây 

tại công viên bờ biển dọc tuyến đường Trần Phú thành phố nên nhân dân và du 

khách đã nâng cao được ý thức bảo vệ công viên bờ biển Nha Trang ngày càng 

xanh – sạch –đẹp, đồng thời, kịp thời nhắc nhở, cảnh báo cho du khách khi tắm 

biển. 

Thời gian tới, UBND thành phố Nha Trang sẽ giao cho các cơ quan chức 

năng tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh lại nội dung tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây tại công viên bờ biển dọc tuyến 

đường Trần Phú sao cho phù hợp hơn.  
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Phòng Văn hóa và Thông tin kính báo cáo./. 

 

  Nơi nhận:                                                                             
- Như trên (VBĐT);    

- ; 

- Lưu: VT,Trâm. 

                                                                                  

TRƯỞNG PHÕNG 
 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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