
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Số: 298/VHTT-TTCS 

 

        Nha Trang, ngày 08  tháng 3 năm 2019 

V/v chấn chỉnh công tác tuyên truyền 

trực quan thực hiện nhiệm vụ chính trị- 

xã hội trên địa bàn xã, phường 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 
 

Qua kiểm tra thực tế tại các xã, phường, Phòng Văn hóa và Thông tin đã 

phát hiện việc treo băng- rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị- xã hội đã hết thời 

hạn hơn 30 ngày và treo không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị trên địa 

bàn các xã, phường như tuyên truyền về Mừng Đảng- Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 

tại các cổng văn hóa; tuyên truyền về kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng 

bộ tỉnh Khánh Hòa, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 

tuyên truyền gọi công dân nhập ngũ năm 2019 tại các tuyến đường trên địa bàn 

xã, phường quản lý. 

Để đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động tuyên truyền trực quan thực 

hiện nhiệm vụ chính trị- xã hội trên địa bàn thành phố trong tháng 3 và tháng 4 

năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo 

công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện các nội dung sau:  

 1. Khẩn trương rà soát, kiểm tra và tháo gỡ hết số băng- rôn tuyên truyền 

nhiệm vụ chính trị- xã hội đã hết thời hạn. 

             2. Tổ chức kiểm tra và gia cố lại các pano (1x2) tuyên truyền trực quan 

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn 

xã, phường. 

             3. Thời gian hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2019, Phòng Văn 

hóa và Thông tin sẽ tiến hành kiểm tra, lập biên bản trừ điểm thi đua theo Quy 

chế thi đua năm 2019 đối với các xã, phường còn để băng- rôn tuyên truyền 

nhiệm vụ chính trị- xã hội quá thời hạn. 

 

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

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                  TRƯỞNG PHÕNG 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Trưởng phòng;                 

- Lưu: VT, Vy.                                                                                                                   
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