
       ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:   9866    /UBND-VHTT 

  
V/v tổ chức thực hiện Kết luận số 144-

KL/TU ngày 14/11/2019 của Tỉnh ủy 

Khánh Hòa về tổ chức kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam ( 03/02/1930-03/02/2020), 90 năm 

Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh 

Hòa (24/02/1930-24/02/2020) và chúc 

Tết cán bộ, quân, dân công tác, sinh 

sống tại huyện Trường Sa 

        Nha Trang, ngày   12   tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi:  

                                              - Phòng Quản lý đô thị; 

                                              - Công an thành phố; 

                                              - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

                                              - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang; 

                                              - Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao TP; 

                                              - Đội Thanh niên xung kích thành phố; 

                                              - Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

                                              - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 11798/UBND-KGVX ngày 26/11/2019 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Kết luận số 144-KL/TU ngày 

14/11/2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, 

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị 

liên quan thuộc  thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Quản lý đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha 

Trang, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thành phố, Đội Thanh 

niên xung kích thành phố: 

Chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ được phân công tại Công văn số 

6356/UBND-VHTT ngày 05/8/2019 của UBND thành phố về việc tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và phục vụ Cầu truyền 

Lễ kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo kết quả về 

UBND thành phố ( thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin ) trước ngày 

10/01/2020. 

2. Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố  

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, 

chống cháy nổ khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm tại Quảng trường 2/4 thành phố Nha 

Trang theo kế hoạch của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.  
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3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và Chủ tịch 

UBND các xã, phường: 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền, văn hóa- văn nghệ, thể thao kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930-03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930-24/02/2020) tại cơ quan, đơn vị mình 

theo nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6356/UBND-VHTT ngày 05/8/2019 

của UBND thành phố về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ 

tỉnh Khánh Hòa và phục vụ Cầu truyền Lễ kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

 Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và Chủ tịch 

UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản này. 

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin) trước ngày 20/01/2020 để tổng hợp, báo cáo Thành ủy, UBND tỉnh 

Khánh Hòa theo quy định./. 

 ( Đính kèm Công văn số 6356/UBND-VHTT ngày 05/8/2019 của UBND 

thành phố) 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT) (t/h); 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (VBĐT) (b/c); 
- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND TP; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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