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V/v tăng cường công tác tuyên
truyền thực hiện quy định trong sử
dụng tiền mệnh giá nhỏ

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 699/VP-KT ngày 01/3/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện quy định trong sử dụng tiền
mệnh giá nhỏ. UBND huyện Cao Lộc đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã,
thị trấn triển khai tuyên truyền cụ thể như sau:
1. UBND các xã, thị trấn
Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là UBND thị trấn
Đồng Đăng và xã Gia Cát chỉ đạo Ban quản lý di tích các đền, chùa tiếp tục tăng
cường trong công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật
liên quan nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh
trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc nghiêm cấm
hoạt động đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch và bảo vệ hình ảnh đồng tiền
Việt Nam.
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh
xã và tại các điểm di tích.
2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin
đại chúng để nhân dân hiểu, đồng tình ủng hộ việc sử dụng đồng tiền Việt Nam
đúng chức năng; tiết kiệm, chống lãng phí cho Nhà nước và cho xã hội; bảo vệ uy
tín, sự tôn trọng, hình ảnh và giá trị đồng tiền Việt Nam; gìn giữ phát huy nét đẹp
văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, tín
ngưỡng, tôn giáo.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị
trấn phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Ngân hàng NN &PTNT;
- Quản lý thị trường số 2;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, VHTT.
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