
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 
 

Số:        /SVHTTDL-QLVH 
V/v rà soát băng rôn, pano tuyên truyền  

có nội dung không phù hợp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Vĩnh Phúc, ngày         tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Trung tâm Văn hóa tỉnh;                       

      - Phòng Văn hóa -Thông tin các huyện, thành phố; 

      - Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy về việc 

tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; Văn bản số 98-CV/BTGTU ngày 15/01/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc rà soát băng rôn, pano tuyên truyền. Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố triển khai thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Rà soát, thay thế các băng rôn, pano tuyên truyền có nội dung không 

phù hợp hoặc sai sót về nội dung, hình thức tuyên truyền (tránh nhầm lẫn về cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc được in trên băng rôn, pano, áp phích…); Tháo dỡ các băng 

rôn, pano đã bị rách, cũ gây mất mỹ quan đô thị. 

2. Kiểm tra, rà soát và có phương án thay thế ngay đối với các băng rôn, 

pano, áp phích hiện có trên địa bàn, để đảm bảo nội dung tuyên truyền, phù hợp 

với thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban TGTU (b/c); 

- CPGĐ; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT,QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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