
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1639   /UBND-VHTT 

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa 

(02/4/1975-02/4/2020) và 45 năm Ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2020) 

Nha Trang, ngày  16   tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1928/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa 

(02/4/1975-02/4/2020) và 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2020). 

Sau khi xem xét, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện hoạt 

động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 45 năm Ngày giải 

phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2020) và 45 năm Ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).   

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động 

trực quan của các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường. 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố, Ban Tuyên giáo 

Thành ủy theo quy định. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố tham mưu UBND 

thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thuộc diện chính sách, gia 

đình có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố và UBND 

các xã, phường: 

Thực hiện thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 45 năm 

Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2020) và 45 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) theo hướng dẫn 

của Phòng Văn hóa và Thông tin. 



 

Lưu ý: Để phòng dịch Covid-19, UBND các xã, phường không tổ chức 

các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở tập trung đông 

người.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên (VBĐT); 
- UBND tỉnh Khánh Hòa (VBĐT) (b/c); 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP;   
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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