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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền trực quan về không thực hiện các hành vi trong hoạt động 

quảng cáo và cảnh giác không tham gia các hoạt động vay nặng lãi  

trên địa bàn thành phố  
  

Thực hiện Công văn số 7635/UBND-VP ngày 30/10/2018 của UBND thành 

phố về việc thực hiện Thông báo số 423-TB/TU ngày 19/10/2018 của Tỉnh ủy 

Khánh Hòa và Công văn số 7414/UBND-VP ngày 22 tháng 10 năm 2018 của 

UBND thành phố về việc thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy Nha Trang, 

tại hội nghị giao ban công tác tuần ( ngày 15/10/2018), 

Căn cứ Công văn số 99-CV/BTGTU ngày 05/11/2018 của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy về việc nội dung câu tuyên truyền ngăn chặn hoạt động vay nặng lãi, 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền trực 

quan trên địa bàn thành phố như sau: 

          I.NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Về không thực hiện các hành vi trong hoạt động quảng cáo và cảnh giác 

không tham gia các hoạt động vay nặng lãi trên địa bàn thành phố.  

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền cổ động trực quan 

Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng – rôn, khẩu hiệu, pano trên các 

tuyến đường trung tâm thành phố và tại trụ sở UBND các xã, phường, cổng thôn, tổ 

dân phố văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao các xã, Nhà văn hóa, điểm sinh 

hoạt thôn, tổ dân phố 

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1.Người dân thành phố Nha Trang cần chú ý cảnh giác, không tham gia các 

hoạt động vay nặng lãi, nhất là thông tin từ các số điện thoại quảng cáo, rao vặt. 

2. Các tổ chức, cá nhân không được thực hiện các hành vi treo, đặt, dán, vẽ 

các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh 

nơi công cộng. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

- Thực hiện 100 câu băng – rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền với chất liệu in 

bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước: (2x 0.8m) tại các tuyến đường trung 
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tâm thành phố như Quang Trung, Thống Nhất, Yersin, Lê Thánh Tôn, Thái 

Nguyên, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thiện Thuật và Hùng Vương. 

2. UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện treo băng –rôn dọc, khẩu 

hiệu tuyên truyền cho tất cả các thôn, tổ dân phố hiện có tại địa phương với chất 

liệu băng-rôn in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng. Số lượng cụ thể do từng xã, 

phường quyết định. 

3. Thời gian tuyên truyền 

- Thống nhất thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2018 đến hết ngày 

25/12/2018. 

4. Lịch kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan tại các xã, phường 

Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ thành lập các Tổ công tác tiến hành kiểm tra 

đột xuất tại các xã, phường. 

Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền trực quan về không thực hiện 

các hành vi trong hoạt động quảng cáo và cảnh giác không tham gia các hoạt động 

vay nặng lãi trên địa bàn thành phố của Phòng văn hóa và Thông tin./. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBND. TP  ( VBĐT) (b/c); 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao TP (t/h); 

- UBND các xã, phường (t/h)(VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử; 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy, Long. 

 TRƯỞNG PHÕNG 
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