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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2022

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 đơn vị trực thuộc Sở
Thực hiện văn bản số 1006/UBND-VP4 ngày 30/12/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực
quan chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bản tỉnh.
Năm 2022, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh như: Kỷ niệm 30
năm tái lập tỉnh Ninh Bình, 200 năm danh xưng Ninh Bình. 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.
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn
cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Chủ động tổ chức triển khai chỉnh trang đô thị, 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 và tăng cường công tác vệ sinh,
đảm bảo cảnh quan môi trường tại trụ sở làm việc; lựa chọn hình thức, nội dung
tuyên truyền, trang trí phù hợp, tiết kiệm chi phí.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và công
chức, viên chức và người lao động 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.
Trên đây là một số nội dung triển khai tăng cường công tác tuyên truyền cổ
động trực quan chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bản tỉnh,
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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