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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên chịu trách 

nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động tuyên truyền trực quan, 

treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, Tết, hoạt động đài truyền thanh, hoạt động 

quảng cáo tại các xã, phường năm 2019 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Để thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố trong 

việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa - thông tin năm 2019. 

Căn cứ biên bản cuộc họp kiểm điểm của tập thể Lãnh đạo Phòng Văn 

hóa và Thông tin trong năm 2018 vào ngày 17/12/2018, 

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố thống nhất phân công 

nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 

giám sát hoạt động tuyên truyền trực quan, treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, đài 

truyền thanh, hoạt động quảng cáo phụ trách trên địa bàn các xã, phường năm 2019 

như sau: 

1. Ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng phụ trách địa bàn phường Vĩnh 

Nguyên, Vĩnh Trường; 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phú - Phó Trưởng phòng phụ trách địa bàn 

phường Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Xương Huân; 

3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang - Phó Trưởng phòng phụ trách địa bàn xã 

Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, phường Ngọc Hiệp; 

4. Ông Nguyễn Thăng Long - Chuyên viên phụ trách địa bàn xã Phước 

Đồng, phường Phước Long, Phước Hải; 

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Chuyên viên phụ trách địa bàn phường 

Lộc Thọ, Tân Lập; 

6. Bà Lê Thị Linh Chi - Nhân viên phụ trách địa bàn xã Vĩnh Trung, Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh Hiệp; 

7. Ông Võ Long Khánh - Nhân viên phụ trách địa bàn xã Vĩnh Thái, 

phường Phương Sơn, Phương Sài; 

8. Bà Đỗ Thanh Hà Vy - Nhân viên phụ trách địa bàn phường Vĩnh 

Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Thọ; 
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9. Ông Nguyễn Trọng Bảo - Nhân viên phụ trách địa bàn phường Phước 

Hòa, Phước Tân, Phước Tiến; 

10. Bà Nguyễn Thị Kiều Thư - Nhân viên phụ trách địa bàn phường Vĩnh 

Hòa, xã Vĩnh Lương. 

Nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhân viên được phân công theo dõi, kiểm 

tra, giám sát hoạt động tuyên truyền trực quan, treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, Tết, 

hoạt động đài truyền thanh, hoạt động quảng cáo tại các xã, phường năm 2019 phải 

chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng trong việc đánh giá, nhận xét về việc chấp 

hành các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, hướng dẫn của Phòng Văn hóa và 

Thông tin trong lĩnh vực tuyên truyền trực quan các ngày lễ, Tết, kỷ niệm, tuyên 

truyền nhiệm vụ kinh tế- xã hội, treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, Tết, hoạt động đài 

truyền thanh, hoạt động quảng cáo tại các xã, phường theo từng đợt của năm 2019. 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, nhân 

viên chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động tuyên truyền 

trực quan, treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, Tết, hoạt động đài truyền thanh, hoạt 

động quảng cáo tại các xã, phường năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin 

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

cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh phối hợp thực hiện theo nội dung của Thông 

báo này./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên (VBĐT);                                                                                    

- Trưởng Phòng, các Phó Trưởng phòng; 
- Công chức, nhân viên trong cơ quan; 
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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