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   UỶ BAN NHÂN DÂN  

     TỈNH VĨNH PHÚC 

 
  Số:               /UBND-VX3 
V/v tăng cường công tác quản lý,  

tuyên truyền chính trị trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

        Vĩnh Phúc, ngày        tháng      năm 2021 

                                                 Kính gửi:  

                                                                   - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

                - UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ 

nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, bằng 

nhiều hình thức khác nhau và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần 

quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tuyên truyền, cổ 

động trực quan trên địa bàn tỉnh hiện nay còn nhiều bất cập, chưa có sự thống 

nhất trong phân cấp quản lý giữa các cấp, ngành, đôi khi còn trồng chéo trong 

công tác tuyên truyền, đặc biệt tại một số tuyến đường, khu vực trọng điểm trên 

địa bàn tỉnh; Hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của các sở, ban, ngành, 

địa phương còn một số tồn tại như: việc treo băng rôn, pano tuyên truyền đã hết 

thời hạn thực hiện, đứt dây, rách, gãy đổ; nhiều nhà ở, khu dân cư, công sở… 

treo cờ Tổ quốc còn để phai màu, rách, chưa được thay mới kịp thời…. 

Để hoạt động tuyên truyền chính trị, cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh 

được triển khai thống nhất, hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị, đáp ứng yêu cầu 

thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh 

Phúc văn minh, hiện đại, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 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: 

1. 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/HD-

BVHTT&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 an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 
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2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên 

địa bàn tỉnh theo đúng nội dung hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công tác hướng dẫn tuyên 

truyền phải đảm bảo kịp thời, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để cấp cơ sở xây 

dựng kế hoạch triển khai thống nhất, hiệu quả. 

2.2. 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 tỉnh. Cụ thể: 

- Tuyến Quốc lộ 2B: Từ Vòng xuyến Công ty VCI (thành phố Vĩnh Yên) 

đến Km6, nút giao IC4, xã Kim Long, huyện Tam Dương. 

- Các khu vực trọng điểm: Khu vực Tỉnh ủy; UBND tỉnh - Trung tâm Hội 

nghị tỉnh; Quảng trường - Nhà hát tỉnh; Vườn hoa Dốc Láp; Ngã tư Công an 

tỉnh. 

- Các nút giao trên tuyến Quốc lộ 2A: Vòng xuyến Tỉnh ủy; vòng xuyến 

Nhà thi đấu tỉnh; vòng xuyến Bến xe Khai Quang. 

3. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo rà soát các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa 

bàn; tháo dỡ, thay thế các điểm có hình thức tuyên truyền không còn phù hợp,  

xuống cấp, mất mỹ quan, không đảm bảo an toàn giao thông. 

- Bố trí địa điểm thuận tiện để lắp đặt cột, bảng phục vụ nhu cầu thông tin, 

quảng cáo của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

- Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại 

các trung tâm, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn huyện, thành phố 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. 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo 

kịp thời./. 

 Nơi nhận: 

- TTTU, HĐND tỉnh (B/c);   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Kg; 

- Báo, Đài PTTH, Cổng TTGTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT-VX3; 

(H-              b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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