
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 494 /VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

V/v báo cáo kết quả treo Quốc kỳ 

dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) 

và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) 

năm 2020 trên địa bàn thành phố 

 

 

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

Thực hiện Thông báo số 723/TB-UBND ngày 28/4/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 

(30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2020, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả thực hiện treo cờ 

Tổ quốc dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 

2020 trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Triển khai thực hiện 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 472/VHTT-TTCS 

ngày 27/4/2020 về việc báo cáo hồ sơ chấm điểm treo Quốc kỳ Ngày Chiến 

thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2020 và Công văn số 

473/VHTT-TTCS ngày 27/4/2020 về lịch kiểm tra công tác tuyên truyền trực 

quan, treo Quốc kỳ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) 

năm 2020. 

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 96,6%. 

3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

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

quyền các xã, phường đưa vào chỉ tiêu thi đua hàng năm nên đa số các thôn, tổ 

dân phố triển khai thực hiện khá tốt, nhiều hẻm đô thị treo Quốc kỳ rất trang 

nghiêm như:  Phường Vạn Thạnh đã vận động các hộ dân trong khu chung cư 

thuộc khu vực Chợ Đầm treo cờ rất tốt, Xương Huân, Phước Hòa, Vĩnh Hòa, 

Lộc Thọ…. 

b) Hạn chế 

- Còn nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh buôn bán, 

hộ gia đình tại các  Khu đô thị mới vẫn không treo Quốc kỳ theo chỉ đạo của 

UBND thành phố nhưng các xã, phường vẫn chưa có biện pháp để vận động treo 
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Quốc kỳ như: Khu đô thị mới Vĩnh Điềm Trung ( xã Vĩnh Hiệp), Lê Hồng 

Phong 1 ( phường Phước Hải), VCN ( phường Phước Hải), Khu đô thị Phước 

Long, Khu đô thị An Viên ( phường Vĩnh Nguyên). 

- Tình trạng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh như khách sạn, quán cà phê, 

tiệm sửa xe,…treo Quốc kỳ cũ, bạc màu, treo trên cây xanh, trụ điện vẫn còn 

nhiều; vấn đề này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong các ngày lễ lớn, mặc dù các 

Tổ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin đã nhiều lần góp ý nhưng các xã, 

phường vẫn không có biện pháp nhắc nhở, hướng dẫn người dân treo cờ theo 

đúng quy định của thành phố. 

- Các Tổ Kiểm tra treo Quốc kỳ của một số xã, phường không nhắc nhở 

kịp thời các thôn, tổ dân phố vận động các hộ gia đình chấp hành treo Quốc kỳ. 

Tóm lại, xã, phường nào có sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ 

thôn, tổ dân phố và công tác kiểm tra sâu sát của chính quyền thì nơi đó công tác 

vận động nhân dân treo Quốc kỳ trong các ngày lễ lớn được nghiêm túc, trang 

nghiêm và ngược lại… 

5. Kiến nghị:  

Để thực hiện tốt đợt treo Quốc kỳ trong dịp lễ Quốc khánh (02/9) năm 

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

- Một là, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại 

Công văn số 989/UBND-VP ngày 18/02/2020 về việc chấn chỉnh việc treo Quốc 

kỳ dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. 

- Hai là, đề nghị UBND các xã, phường có các Khu đô thị mới, hộ kinh 

doanh phải có biện pháp phối hợp với các đoàn thể nhân dân vận động hộ gia 

đình treo Quốc kỳ trong các dịp lễ, Tết khi có thông báo của chính quyền địa 

phương.  

Trên đây là báo cáo công tác treo Quốc kỳ trong dịp lễ Ngày Chiến thắng 

(30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2020 trên địa bàn thành phố của 

Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

 
Nơi nhận (VBĐT): 
- Như trên; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 
- UBND các xã, phường; 

- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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     UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

  PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG TỔNG HỢP  

Kết quả treo Quốc kỳ dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) 

và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2020 

(Kèm Công văn số 494/VHTT-TTCS ngày 04/5/2020 của Phòng VHTT) 
 

TT Xã, phường Tổng số hộ gia đình Số hộ treo Quốc kỳ Tỷ lệ (%) Ghi chú 

1 Vĩnh Nguyên 3.669 3609 98,4  

2 Phước Hòa 2.644 2577 97,5  

3 Vĩnh Trường 3.929 3725 94,8  

4 Vĩnh Thọ 1.275 1.211 95  

5 Vạn Thạnh 2.182 2146 98,4  

6 Vạn Thắng 1.978 1924 97,3  

7 Phước Đồng 7.326 6979 95,3  

8 Phước Hải 5.811 5364 92,3  

9 Phước Long 5.749 5574 97  

10 Vĩnh Thái 2.706 2623 96,9  

11 Vĩnh Phương 4.149 4037 97,3  

12 Vĩnh Ngọc 3.824 3636 95,1  

13 Ngọc Hiệp 4.140 3992 96,4  

14 Vĩnh Thạnh 3.218 3134 97,4  

15 Vĩnh Trung 2.223 2124 95,5  

16 Lộc Thọ 2.077 1967 94,7  

17 Phương Sài 1.997 1970 98,6  

18 Phương Sơn 1.620 1597 98,6  

19 Vĩnh Hiệp 1.743 1678 96,3  

20 Vĩnh Hòa 4.228 4147 98,1  

21 Phước Tân 2.817 2760 98  

22 Phước Tiến 1.610 1565 97,2  

23 Tân Lập 2138 2066 96,6  

24 Vĩnh Phước 4.568 4482 98,1  

25 Vĩnh Hải 4.652 4596 98,8  

26 Vĩnh Lương 3.294 3196 97  

27 Xương Huân 1.101 1062 96,5  

 
Tổng cộng 86.668 83.741 96,6  
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