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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2021

V/v tăng cường công tác tuyên
truyền cổ động trực quan, chỉnh
trang đô thị, đảm bảo cảnh quan
môi trường trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
- UBND các huyện, thành phố.
Năm 2022, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh như: Kỷ niệm 30
năm tái lập tỉnh Ninh Bình, mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần. Vì vậy, công
tác trang trí, chỉnh trang đô thị và tuyên truyền trực quan tại các đô thị trên địa
bàn tỉnh cần được đẩy mạnh; đồng thời, cần sự hưởng ứng, góp sức của toàn bộ
các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trong tỉnh. Để việc triển khai thực hiện
đạt kết quả tốt, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
- Tổ chức triển khai chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường địa
phương, nhất là các khu trung tâm, khu vực đông dân; trong đó, cần lựa chọn
hình thức, nội dung tuyên truyền, trang trí đô thị phù hợp, tiết kiệm chi phí. Đối
với Uỷ ban nhân dân thành phố Ninh Bình, chủ động phối hợp với các Sở, ban,
ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố để tăng cường
công tác tuyên truyền, cổ động trực quan theo chủ trương xã hội hoá tại trụ sở
làm việc của các đơn vị với hình thức trang trí như: hệ thống băng rôn, khẩu
hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn, kết hoa, điện trang trí, điện chiếu sáng
trong khuôn viên cơ quan,… tạo điểm nhấn về cảnh quan, đáp ứng yêu cầu của
đô thị trung tâm Ninh Bình.
- Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc, Công ty Cổ phần Môi trường
đô thị tăng cường công tác vệ sinh, chỉnh trang đô thị và cây xanh; nhất là các
tuyến đô thị chính, nơi có mật độ lưu lượng tham gia giao thông cao.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và nhân
dân trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan, vệ
sinh môi trường đô thị, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.
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2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị, tổ chức trong tỉnh phối hợp
chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện; chủ động
thực hiện các biện pháp trang trí phù hợp (như: Băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng,
cờ Tổ quốc, đèn trang trí,…) và tăng cường công tác vệ sinh, đảm bảo cảnh quan
môi trường tại trụ sở làm việc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP4,2,6;
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