
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Số: 1225/VHTT-TTCS 

 

        Nha Trang, ngày 21  tháng 11 năm 2017 

V/v triển khai công tác  

và công tác phòng, chống tội phạm 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình 

 

                                               

                                              Kính gửi:  

                                                             - Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố; 

                                                             - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 2121/SVHTT-TTra ngày 29/9/2017 của Sở Văn hóa 

và Thể thao về việc triển khai công tác phòng, chống tội phạm và Kế hoạch số 

7228/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND thành phố Nha Trang về Chương 

trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, 
Phòng Văn hoá và Thông tin  và công tác 

phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 

của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới”, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm 

giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 

15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về 

phòng, chống tội phạm để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và 

tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm. 

- Nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm và phòng, chống vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức kết hợp với triển khai 

thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phòng, 

chống tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, gia đình. 

2. Phương pháp tuyên truyền: 

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, pa-nô tại cơ quan 

UBND, các tuyến đường do địa phương quản lý ; tuyên truyền trên hệ thống Đài 

truyền thanh xã, phường và tuyên truyền cổ động bằng xe tại các địa bàn phức tạp 

về tội phạm. 
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3. Nhận diện vi phạm pháp luật trong trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, 

gia đình: 

a) Về di tích lịch sử văn hóa 

 Lấn chiếm đất đai thuộc di tích, danh lam thắng cảnh và các hành vi lợi 

dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi. 

b) Về biểu diễn nghệ thuật 

Vi phạm các chương trình ca nhạc, biểu diễn thời trang đã được phê duyệt tại 

các sự kiện của các tổ chức, cá nhân. 

c) Về quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

Phát hiện, ngăn chặn các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, kinh doanh dịch 

vụ văn hóa công cộng. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt 

động quảng cáo và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

d) Về phòng, chống bạo lực gia đình 

Tổ chức ngăn chặn, phối hợp xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình; 

phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

đ) Về thể dục, thể thao 

Ngăn chặn và xử lý các môn phái phản động, các phương pháp bị cấm trong 

tập luyện và thi đấu thể thao. 

4. Tổ chức thực hiện: 

a) Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố: 

Thường xuyên tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn trên các tuyến đường của 

thành phố về công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung cao điểm vào các tháng 

1,6,7, 8 hằng năm. Mỗi đợt thực hiện từ 30 đến 40 băng-rôn dọc. 

 b) UBND  các xã, phường: 

     - Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện treo khẩu hiệu, pano 

tuyên truyền tại các vị trí đã được phân công và tổ chức tuyên truyền cổ động bằng 

xe tại các địa bàn trọng yếu về tội phạm. Tập trung cao điểm vào các tháng 1,6,7, 8 

hằng năm. Mỗi đợt thực hiện từ 05 đến 10 băng-rôn dọc. 

 - Tổ chức phát thanh tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm trên 

hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở theo tài liệu của Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố biên soạn. 

- Theo dõi, phát hiện, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, gia đình. 
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4 . Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Cán bộ, nhân dân thành phố Nha Trang tích cực phòng, chống các loại tội phạm. 

-  Cán bộ, nhân dân Nha Trang kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, tố giác các 

loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. 

- Phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ của toàn xã hội. 

5. Thòi gian thực hiện tuyên truyền: 

Thống nhất thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trong 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của 

ngành văn hóa- thông tin từ thành phố đến xã, phường.  

 

Trên đây là nội dung  và trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn 

thành phố. Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và UBND các xã, 

phường  tổ chức thực hiện các nội dung tại văn bản này và báo cáo kết quả về 

Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 10/12 hằng năm./. 

( Đính kèm Bài tuyên truyền) 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND thành phố ( VBĐT) (b/c); 

- Công an Thành phố (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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