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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-VHTT

V/v tăng cường công tác quản lý,
tuyên truyền chính trị trên
địa bàn huyện.

Vĩnh Tường, ngày 11 tháng10 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8725/UBND-VX3
ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền
chính trị trên địa bàn tỉnh tỉnh (gửi kèm văn bản này); UBND huyện có ý kiến chỉ
đạo như sau:
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;UBND các xã, thị
trấn
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 6989/UBND-VX3
ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt
động quảng cáo; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện việc treo Cờ Tổ quốc, treo Quốc huy, đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí
Minh tại trụ sở cơ quan, đơn vị phải tuân thủ theo Hướng dẫn số 3420/HDBVHTT&DL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; vị trí đảm
bảo trang trọng, tôn nghiêm, tránh tình trạng Cờ Tổ quốc treo lâu ngày bị rách nát,
bạc màu, cũ bẩn mà không kịp thời thay thế; vị trí treo phản cảm, thiếu trang trọng.
- Treo băng rôn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị phải tuân
thủ theo quy định tại Điều 27 Luật Quảng cáo; Tháo dỡ ngay các pa nô, băng rôn,
tuyên truyền đã hết thời hạn thực hiện, không để băng rôn rơi, rách, ảnh hưởng đến
an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
2. Trung tâm VH- TT- TT huyện
- Kiểm tra thực tế, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện triển khai bố
trí địa điểm thuận tiện để lắp đặt cột, bảng tại các khu vực trung tâm huyện (thuộc
địa bàn thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Tứ Trưng, xã Thượng Trưng, xã Vũ Di, xã
Tam Phúc), phục vụ nhu cầu thông tin, quảng cáo của các tổ chức, cá nhân có nhu
cầu.
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- Chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện tuyên truyền chính trị, cổ
động trực quan tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm của huyện. Cụ thể:
+ Tuyến tỉnh lộ 304: Từ cầu kênh Tứ Trưng (Thị trấn Tứ Trưng) đến cầu
kênh 6 (Thượng Trưng); Đoạn đường đôi từ cây xăng Trường Sinh đến phố Thổ
Tang- điểm rẽ trái đi UBND xã Thượng Trưng); đoạn đường Quốc lộ 2C cũ- từ
Bưu điện huyện đi cầu Xuân Lai (xã Vũ Di); Đoạn đường Quốc lộ 2C cũ- từ Bưu
điện huyện đến đường rẽ UBND xã Tam Phúc.
+ Các khu vực trọng điểm: Khu vực Huyện ủy; UBND huyện; Nhà đoàn thể
huyện; Trung tâm Hội nghị huyện; Quảng trường huyện; Các cụm panô tấm lớn
trên địa bàn huyện thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
+ Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực
quan trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; tháo dỡ, kịp thời thay thế các điểm pano,
băng rôn có hình thức tuyên truyền không còn phù hợp, xuống cấp, mất mỹ quan,
không đảm bảo an toàn giao thông.
3. UBND các xã, thị trấn
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực
quan trên địa bàn; kịp thời tháo dỡ, thay thế các điểm pa nô, băng rôn có hình thức
tuyên truyền không còn phù hợp, xuống cấp, mất mỹ quan, không đảm bảo an toàn
giao thông.
- Rà soát thực địa, bố trí địa điểm thuận tiện, triển khai lắp đặt cột, bảng phục
vụ nhu cầu thông tin, quảng cáo của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Chỉ đạo ổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động
trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển KT- XH- ANQP của địa phương
tại các khu vực trung tâm xã, thị trấn.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, thị trấn
treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở làm việc; vận động các hộ gia đình thực hiện
treo Cờ Tổ quốc theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chức năng.
2. Giao Phòng Văn hóa & Thông tin
- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa
bàn huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ truyên truyền, cổ động
trực quan theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao &
Du lịch, Ban Tuyên giáo- Dân vận Huyện ủy. Công tác hướng dẫn tuyên truyền
phải đảm bảo kịp thời, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để cấp xã xây dựng kế
hoạch triển khai thống nhất, hiệu quả.
- Phối hợp, hướng dẫn Trung tâm VH- TT- TT, UBND các xã, thị trấn kiểm
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tra thực địa, bố trí địa điểm thuận tiện để lắp đặt cột, bảng tại các khu vực trung
tâm huyện và trung tâm các xã, thị trấn, nhằm phục vụ tốt nhu cầu thông tin, quảng
cáo của các tổ chức, cá nhân.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối với các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn và định kỳ báo cáo kết quả về UBND huyện để chỉ
đạo kịp thời.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên (T/h);
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở VH, TT & DL; Sở TT &TT (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VH.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái
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