
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

      

   Số: 660/VHTT-TTCS   Nha Trang, ngày 22  tháng  5  năm 2019 

V/v thực hiện thống kê các cổng văn hóa, 

trụ treo cờ Tổ quốc, vị trí treo băng-rôn 

tuyên truyền nhiêm vụ chính trị 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tính trang trọng, mỹ quan đô 

thị trong hoạt động thông tin tuyên truyền tại địa bàn các xã, phường trong thời 

gian đến,  

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

chức Văn hóa - Xã hội thực hiện rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo các nội 

dung sau: 

          1. Cổng thôn, tổ dân phố văn hóa đã hư mục, chữ bạc màu, cũ cần tháo 

gỡ, tu bổ, sơn sữa lại. 

2. Trụ treo Quốc kỳ trước trụ sở UBND các xã, phường không đúng 

quy định như không bố trí chính giữa trụ sở UBND, trụ treo cờ làm bằng sắt, 

không có dây kéo. 

3. Xác định các tuyến đường trung tâm của phường, xã có dân cư tập 

trung và đi lại sinh hoạt nhiều cần treo băng-rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính 

trị, có trụ đèn chiếu sáng cần gắn cùm, số trụ cần làm mới để treo băng-rôn 

tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. 

          4. Thời gian hoàn thành rà soát, thống kê, báo cáo về Phòng Văn hóa và 

Thông tin trước ngày 15/6/2019 ( gửi trực tiếp cho Đ/c Đỗ Xuân Bình nhân 

viên phụ trách văn thư của Phòng). Trên cơ sở số liệu báo cáo của xã, phường, 

Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ tiến hành phối hợp với Phòng Quản lý đô thị kiểm 

tra thực tế và tham mưu UBND thành phố xem xét chỉ đạo thực hiện. 

                                   ( Đính kèm mẫu báo cáo) 

  

  Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng;  

- Lưu: VT, Chi, Trâm. 

 

             TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

          

             Đinh Văn Cường 
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