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Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

Thực hiện Thông báo số 2030/TB-UBND ngày 26/12/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2020, 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả thực hiện treo cờ dịp Tết 

Dương lịch năm 2019 trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Triển khai thực hiện 

- Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 1650/VHTT-

TTCS ngày 27/12/2019 về việc báo cáo hồ sơ chấm điểm treo Quốc kỳ trong dịp 

Tết Dương lịch năm 2020. 

- Ngày 01/01/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức kiểm tra thực 

tế tại địa bàn các xã, phường. 

2. Kết quả thực hiện 

- Các phòng, ban, cơ quan đơn vị  thuộc thành phố có trụ sở độc lập đều 

thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố về việc treo Quốc kỳ tại trụ 

sở làm việc. 

- Tỷ lệ treo Quốc kỳ toàn thành phố là 95,1 %. 

3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

Công tác treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, Tết đã được lãnh đạo cấp ủy, 

chính quyền các xã, phường đưa vào chỉ tiêu thi đua hàng năm ở từng thôn, tổ 

dân phố. 

b) Hạn chế 

- Trong dịp Tết Dương lịch năm 2020, các xã, phường đã cố gắng trong 

công tác vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp treo Quốc kỳ nhưng các chủ hộ 

gia đình hoặc chủ các cơ sở cố tình không thực hiện, một số chủ cơ sở đi vắng; 

ngoài ra, một số xã, phường còn buông lỏng, chưa tích cực trong công tác vận 

động nhân dân nên việc treo quốc kỳ dịp Tết Dương lịch 2020 đạt tỷ lệ còn thấp. 

Hiện không có chế tài đối với các trường hợp hộ gia đình, doanh nghiệp không 

thực hiện treo Quốc kỳ.  

Hầu hết các tuyến đường chính của thành phố trong dịp tết Dương lịch 

năm 2020, các hộ gia đình, các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, khu đô thị 

mới không treo Quốc kỳ theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

- Tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

phường, xã còn để Quốc kỳ rách, cũ. 
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- Tỷ lệ treo Quốc kỳ ở hộ gia đình, cơ quan tại các khu đô thị mới, khu tái 

định cư chỉ đạt tỷ lệ 10%. 

- Tình trạng treo Quốc kỳ cũ, bạc màu, treo trên trụ điện vẫn còn phổ biến 

ở các xã, phường. 

- Cán bộ xã, phường còn ngại tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia đình treo 

Quốc kỳ trong dịp Tết Dương lịch vì cho đây là Tết Dương lịch. 

- Các xã, phường còn thiếu hồ sơ báo cáo như Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương 

thiếu danh sách hộ không treo Quốc kỳ, phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh 

Lương, Phước Hải, Phước Hòa chưa nộp hồ sơ báo cáo theo quy định.  

4. Nguyên nhân hạn chế: 

a) Khách quan: Do chủ các hộ gia đình, các doanh nghiệp, nhà hàng, 

khách sạn vắng nhà, không có ở cơ sở, đi nghỉ Tết, nhân viên của Công ty không 

phối hợp chấp hành. 

b) Chủ quan: Các Tổ vận động của xã, phường thiếu kiểm tra, đôn đốc, 

nhắc nhở nên tỷ lệ treo Quốc kỳ đạt thấp. 

5. Kiến nghị:  

Để thực hiện tốt các đợt treo Quốc kỳ trong các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền 

Canh Tý 2020 đề nghị UBND các xã, phường cần thực hiện những nội dung sau: 

- Một là, đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các 

đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương tiến hành vận động các hộ nhân dân, các 

doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nhất là ở các khu khu đô thị mới, khu tái định cư 

trên địa bàn cần chấp hành nghiêm việc treo Quốc kỳ theo Thông báo chỉ đạo 

của UBND thành phố. 

Bên cạnh đó, tổ chức phát thanh thông báo liên tục để nhắc nhở, vận động 

hộ gia đình thực hiện treo Quốc kỳ khi có Thông báo của UBND thành phố chỉ 

đạo. Đồng thời, chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác vận động treo Quốc kỳ Tết 

Dương lịch của từng xã, phường. 

- Hai là, đề nghị UBND các xã, phường kịp thời thay Quốc kỳ bị rách, bạc 

màu, cũ tại trụ sở UBND và các cổng thôn, tổn dân phố văn hóa, các cơ quan, 

trường học, đơn vị trên địa bàn xã, phường. 

Trên đây là báo cáo công tác treo Quốc kỳ trong dịp Tết Dương lịch năm 

2020 trên địa bàn thành phố của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 
- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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BẢNG TỔNG HỢP  

Kết quả treo Quốc kỳ Tết Dương lịch năm 2019 

(Đính kèm Công văn số 12 /VHTT-TTCS ngày 03/01/2019) 

 

TT Xã, phường 

Số liệu xã, phường báo cáo Phòng Văn hóa và 

Thông tin đánh giá 

qua kiểm tra thực tế 

(%) 

Tổng số 

hộ gia đình 

Số hộ gia 

đình treo 

Quốc kỳ 

Tỷ lệ 

(%) 

01 Vĩnh Nguyên 3185 3128 98,2  

02 Phước Hòa 2739 2644 96,5  

03 Vĩnh Trường 3929 3652 92,9  

04 Vĩnh Thọ 1275 1275 100  

05 Vạn Thạnh 2182 2121 97,2  

06 Vạn Thắng 1978 1924 97,3  

07 Phước Đồng 6814 6380 93,6  

08 Phước Hải 5811 4954 85,3  

09 Phước Long 5685 5513 96,9  

10 Vĩnh Thái 2706 2608 96,4 85 

11 Vĩnh Phương 4149 3896 93,9  

12 Vĩnh Ngọc 3824 3753 98,1  

13 Ngọc Hiệp 4140 3942 95,2  

14 Vĩnh Thạnh 3218 3062 95,2  

15 Vĩnh Trung 2349 2033 86,5  

16 Lộc Thọ 2142 2003 93,5  

17 Phương Sài 2007 1949 97,1  

18 Phương Sơn 1620 1594 98,4  

19 Vĩnh Hiệp 1743 1666 95,6  

20 Vĩnh Hòa 4228 4147 98,1  

21 Phước Tân 2817 2665 94,6  

22 Phước Tiến 1543 1492 96,7  

23 Tân Lập 2161 2067 95,7  

24 Vĩnh Phước 4568 4430 96,9  

25 Vĩnh Hải 4805 4668 97,1  

26 Vĩnh Lương 3284 3198 97,4  

27 Xương Huân 1080 1043 96,6  

Tổng cộng 85.982 81.807 95,1  
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