
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  8244  /UBND-VHTT 

V/v thông tin đối ngoại về bài viết của 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
 

Nha Trang, ngày   28  tháng 10 năm 2020 

                               Kính gửi: 

- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Ban Quản lý vịnh Nha Trang; 

- UBND các xã, phường. 
 

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 1269/SNgV-HTQT 

ngày 22/10/2020 Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa về việc thông tin đối ngoại về bài 

viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Sau khi nghiên cứu, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu: 

1. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, UBND 

các xã, phường: 

Thực hiện đăng tải bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại đường dẫn: https://moha.gov.vn/nghi-quyet-

tw4/gioi-thieu-nqtw4/bai-viet-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-

ve-chuan-bi-dai-hoi-xiii-cua-dang-44870.html  và 04 bản dịch tiếng nước ngoài: 

Anh, Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha trên Trang Thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị, xã, phường. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng 

Văn hóa và Thông tin trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp (gồm bản chụp màn 

hình Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, xã, phường đã đăng tải nội 

dung bài viết và các bản dịch). 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổng hợp kết quả thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị, xã, phường và báo cáo Sở Ngoại vụ tỉnh trước 

ngày 31/10/2020.    

Yêu cầu Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố, Phòng Văn hóa 

và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý vịnh Nha Trang và Chủ 

tịch UBND các xã, phường thực hiện. 

(Kèm 04 bản dịch tiếng nước ngoài: Anh, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha)./.  
 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên (VBĐT); 
- Sở Ngoại vụ (báo cáo); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch và các PCT UBND TP;   
- Lưu: VT, VHTT, Thư. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
                 Nguyễn Sỹ Khánh 
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