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I. CÔNG TÁC THAM MƢU, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác tham mƣu: 

Năm 2017, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã tham mưu UBND 

thành phố ban hành 260 văn bản, trong đó 15 Kế hoạch và 245 văn bản các loại 

(Phụ lục kèm theo). 

2. Công tác điều hành: 

Năm 2017, lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm như sau: 

- Tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn đi thăm và chúc Tết Đinh Dậu 

năm 2017 đối với 15 thôn, tổ văn hóa tiêu biểu năm 2016; dâng hương tại Tượng 

Đài Trần Hưng Đạo trong dịp Tết Nguyên đán 2017; Đoàn đi dâng hương lễ hội 

Chiến thắng Bạch Đằng Giang và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017; Đoàn đi 

thăm 12 cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 2017. 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị: Biểu dương khen thưởng 

các Gia đình hạnh phúc tiêu biểu 2016 nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Hội 

nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016. 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội thi gia đình hạnh phúc lần thứ II 

năm 2017 nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân năm 2017 và Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII thành phố Nha Trang. 

- Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; Kế hoạch văn thư – lưu 

trữ năm 2017; Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ 

quan năm 2017. 

- Tổ chức các Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2017; Hội nghị Tổng 

kết công tác ngành văn hóa - thông tin năm 2016 và ký kết giao ước thi đua thực 

hiện nhiệm vụ ngành văn hóa – thông tin xã, phường năm 2017 và thực hiện nhiệm 

vụ Đài Truyền thanh xã, phường năm 2017. 

- Đăng ký thi đua khối Văn hóa – Xã hội năm 2017. 
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- Tổ chức phổ biến Luật báo chí năm 2016, Nghị định số 28/2017/NĐ-CP 

ngày 20/3/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ và Nghị định số 158/2013/NĐ-

CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, Quyết định số 1228/2017/QĐ-UBND ngày 

04/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa và hướng dẫn quy trình thủ tục nộp hồ sơ 

trực tuyến mức độ 3, 4 đối với cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

cho các Đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.  

- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác văn hóa - thông tin cho 13 

công chức Văn hóa - Xã hội xã, phường mới bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác, 

mới hợp đồng. 

- Tham mưu UBND thành phố Tổng kết công tác phục vụ Festival Biển Nha 

Trang - Khánh Hòa 2017 tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề 

án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện”. 

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng 

cáo; mỹ quan đô thị; trò chơi điện tử; hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ khách 

du lịch quốc tế; kiểm tra về điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh lưu trú 

du lịch và kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch, công 

nghệ thông tin tại các xã, phường. 

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ khách du lịch 

quốc tế trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017 và các khách sạn không đủ 

điều kiện hoạt động nhưng vẫn hoạt động. 

- Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp tập huấn 

công tác xây dựng đời sống văn hóa năm 2017. 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc họp với lãnh đạo UBND các xã, 

phường về đánh giá kết quả thực hiện tẩy xoá, tháo gỡ quảng cáo, rao vặt không 

đúng nơi quy định và đánh giá thực trạng tình hình sử dụng Trung tâm Văn hóa- 

Thể thao xã, Nhà Văn hóa- Khu thể thao thôn, Nhà Văn hóa tổ. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 

công tác văn hóa – gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, phát thanh trong năm 2017 

tại các xã, phường. 

- Kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 12 

trong lĩnh vực văn hóa và thông tin. 

- Tiếp tục thực hiện các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như: 

Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố về ban hành 

Chương trình hành động của UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Kế hoạch số 
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541/KH-UBND ngày 24/01/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg 

ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Nha Trang; Kế hoạch số 7016/KH-UBND ngày 

02/12/2016 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác thông tin - tuyên truyền: 

Đã hướng dẫn và tổ chức kiểm tra các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ 

động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, 

kỷ niệm như: Mừng Đảng – Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017; 87 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017); 40 năm ngày thị xã Nha 

Trang lên thành phố (30/3/1977-30/3/2017); 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh 

Hòa (02/4/1975-02/4/2017); 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2017); 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-

07/5/2017); 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017); 

Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch); kỷ niệm 87 năm Ngày truyền 

thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 – 

16/7/2017); 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); kỷ niệm 72 

năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2017); 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 11 

năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945-19/8/2017); kỷ niệm 72 

năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 - 23/10/2017); 56 năm 

Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2017) và 71 năm 

Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2017); kỷ niệm 100 năm 

Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917-07/11/2017); APEC Việt Nam năm 

2017; “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017; 

Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ (25/11); Tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017; kỷ niệm 71 năm Ngày 

Toàn quốc kháng chiến ( 19/12/1946-19/12/2017), 73 năm Ngày thành lập Quân 

đội Nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 -22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc 

phòng toàn dân ( 22/12/1944-22/12/2017). 

Ngoài ra, đơn vị đã hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền các 

nhiệm vụ kinh tế - chính trị năm 2017 như: Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; học tập 

và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; 

phục vụ công tác giao, nhận quân năm 2017; Hội nghị APEC Khánh Hòa – Việt 

Nam năm 2017; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Festival Biển Nha Trang – Khánh 

Hòa năm 2017; tuyên truyền biển, đảo; phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn vệ 

sinh thực phẩm; Ngày Môi trường Thế giới 5/6; Ngày Đại dương Thế giới 8/6; 



D:\TRUONG PHONG\CUONG\BAO CAO TONG KET HOAT DONG NGANH\BC - TONG KET HOAT DONG VAN HOA- THONG TIN 

2017-NHIEM VU 2018 (SO CHINH THUC).doc  
4 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6”; Tháng hành 

động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; 92 năm Ngày báo chí Cách mạng 

Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2017); 

16 năm Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2017) và Hội 

thao Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017; Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2017; tuyên tuyền Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 

24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 

21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”; Phòng, chống tội phạm 

các loại, Tháng hành động vì trẻ em năm 2017; phòng, chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết và Zika; lập lại trật tự an toàn giao thông - mỹ quan đô thị năm 2017, không 

rải vàng mã, rắc tiền thật trên đường đưa tang; tuyên truyền về an toàn giao thông; 

phòng, chống xâm hại bạo lực trẻ em; tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng 

chống dịch bệnh gia cầm; tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; công tác 

khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2018 và phòng, 

chống cơn bão số 12 và số 14; tuyên truyền về khám sức khỏe nghĩa vụ quân 

sự; về an toàn giao thông đợt 3 năm 2017;  về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y 

tế; tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV, 

AIDS năm 2017 và tuyên truyền về xử phạt vi phạm hành chính quảng cáo 

sai quy định. Đồng thời, đã tổ chức tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt 

động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang cho các cơ quan, phòng, ban thành 

phố và 600 cơ sở lưu trú du lịch với số lượng 1.800 Bộ Quy tắc ứng xử. 

- Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền trực quan nhƣ sau: 

Trong năm đã thực hiện tuyên truyền 4.848 câu băng-rôn dọc, 244m2 pano, 197 

buổi tuyên truyền lưu động bằng xe. 

2. Hoạt động văn hóa - văn nghệ: 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017 và các ngày lễ, kỷ niệm 

của đất nước, địa phương. 

- Phối hợp với các đơn vị thành phố phục vụ Hội Hoa Xuân thành phố Nha 

Trang lần thứ IV năm 2017. 

* Kết quả thực hiện: Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố đã tổ chức 

thành công 06 Hội thi, Liên hoan văn hóa - văn nghệ và phục vụ gần 21 chương 

trình văn nghệ. 

3. Công tác quản lý nhà nƣớc về văn hóa, thông tin và quảng cáo: 

a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt 

động kinh doanh karaoke:  
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 - Đã tiếp nhận 66 hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố 

do Sở Văn hóa và Thể thao cấp. 

- Tham mưu UBND thành phố ký cấp 02 giấy phép kinh doanh karaoke. 

b) Công tác quảng cáo: 

- Tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo sản phẩm trên phương tiện băng-rôn 

do Sở Văn hóa và Thể thao gửi là 187 hồ sơ với 10.535 băng-rôn các loại. 

-  Từ ngày 14/9/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND 

thành phố ký tiếp nhận 60 hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên phương tiện 

băng-rôn. 

c) Công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa 

– thông tin: 

Năm 2017, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến 

hành kiểm tra 410 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó 110 cơ sở trò chơi điện tử 

Internet, 01 game bắn cá, 180 cơ sở quảng cáo, 57 cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke, 51 cơ sở xuất bản, in ấn, photocopy, 02 quán cà phê, 09 quầy bar). Qua 

kiểm tra, phát hiện 38 cơ sở vi phạm trong hoạt động kinh doanh (trong đó 10 cơ sở 

kinh doanh trò chơi điện tử Internet, 07 cơ sở karaoke, 01 game bắn cá và 20 cơ sở 

quảng cáo), tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

với số tiền 311.425.000 đồng. 

4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá: 

a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa: 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” thành phố đề nghị Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công 

nhận và công nhận lại danh hiệu Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2016. Tổ 

chức thành công Hội nghị sơ kết đời sống văn hóa năm 2016 và trao giấy công 

nhận lần đầu cho 27 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016, 

80 thôn, tổ dân phố văn hóa được công nhận lại danh hiệu văn hóa năm 2016. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố kiểm tra tình hình hoạt 

động 06 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã và 33 Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn. 

- Tham mưu UBND thành phố cho phép thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái phát 

động xây dựng thôn văn hóa. 

- Tổ chức họp giao ban giữa Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố với Ban 

Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, phường. 

 Năm 2017, có 79.313 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98,5%. 

(So với Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố là 99%); 

Có 73.889 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 93,2%. ( So với 

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố là 82%) và 346 
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thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa đạt tỷ lệ 94,7% ( 

So với Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố là 67 %) 

b) Về xây dựng “Phƣờng đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới”: 

- Năm 2017, thành phố đã hoàn thành tổ chức lễ phát động xây dựng “Xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới” cho 08/08 xã và “Phường đạt chuẩn văn minh đô 

thị” cho 19/19 phường.  

- Đã ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường thực hiện các tiêu chí “Xã 

đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

- Tổ chức kiểm tra kết quả 01 năm phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” tại các xã, phường: Lộc 

Thọ, Phương Sơn, Phương Sài, Vạn Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện phiếu khảo sát tình hình sử dụng thiết 

chế văn hóa - thể thao xã, phường, thôn, tổ dân phố. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tiêu chí 6 và tiêu chí 16 trong chương trình nông 

thôn mới đối với 02 xã Vĩnh Lương và Vĩnh Thái. 

c) Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang: 

Kết quả vận động: 

+ Việc cưới: có 2.226 đám cưới, có 47 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới 

(đạt tỷ lệ 2%).  

+ Việc tang: năm 2017, có 1.519 đám tang. Trong đó, có 1.474 trường hợp 

chấp hành không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 96,8% (trong 

đó có 140 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức) và 34 

trường hợp không chấp hành, đạt tỷ lệ 3,2% (không có trường hợp nào là gia đình 

đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức). 

5. Công tác di sản văn hoá: 

a) Về tu bổ di tích:  

- Có 04 di tích lịch sử - văn hóa đình làng được UBND thành phố phê duyệt 

chủ trương đầu tư là 10,3 tỷ đồng trong đó đình Phước Hải với kinh phí 5,4 tỷ 

đồng; đình Đắc Lộc với kinh phí 2,9 tỷ đồng; đình Cù Lao với kinh phí 422 triệu 

đồng và đình Vĩnh Hội với kinh phí 1,67 tỷ đồng.  

- Đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch thành phố và UBND phường Vĩnh Nguyên kiểm tra, đề xuất biện pháp, tham 

mưu UBND thành phố trong việc tu bổ khẩn cấp di tích lịch sử văn hóa đình Bích 

Đầm, phường Vĩnh Nguyên do gió lốc làm tốc mái nhà Chánh điện. 
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- Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường khắc phục 

thiệt hại sau bão số 12 tại các di tích lịch sử. Hướng dẫn kỷ niệm và tổng vệ sinh 

môi trường tại các di tích chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11. 

b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích: 

- Năm 2017, có 33 di tích lịch sử văn hóa ( đình, đền, miếu, chùa) tổ chức lễ 

hội theo đúng quy định. 

- Tổ chức Ngày Giỗ Bác Hồ tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôn 

Phước Tân, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. 

6. Công tác gia đình:  

- Trong năm đã tham mưu UBND thành phố và Ban Chỉ đạo công tác Gia 

đình thành phố triển khai thực hiện tốt công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt 

động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và tổ chức thành công Hội nghị biểu 

dương, khen thưởng 43 Gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2016 nhân Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3/2017. 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội thi gia đình hạnh phúc lần thứ II 

năm 2017 nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, với 20/27 xã, phường tham gia. 

- Năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 08 vụ bạo lực gia đình so với năm 

2016 tăng 03 vụ; trong đó 01 vụ tại phường Phương Sơn; 01 vụ tại phường Lộc 

Thọ, 01 vụ tại xã Vĩnh Thạnh, 01 vụ tại xã Vĩnh Ngọc, 01 vụ tại phường Ngọc 

Hiệp và 03 vụ tại xã Vĩnh Lương. Cả 07 vụ đã hòa giải thành công. 

- Có 11 xã, phường đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Đề án 

“Tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 

2016-2020 bao gồm: Vĩnh Trung, Phương Sơn, Vĩnh Lương, Vĩnh Hiệp, Phước 

Long, Vĩnh Hải, Phước Hải, Phước Tân, Tân Lập, Phước Hòa, Vạn Thắng. 

7. Công tác thể dục, thể thao:  

- Đã tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017, toàn thành phố có 27/27 xã, 

phường tổ chức Ngày chạy Olympic với 28.819 người tham gia. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp lần thứ VIII 

năm 2017; 27/27 xã, phường đã tổ chức xong Đại hội cấp cơ sở xã, phường với 

tổng số giải tổ chức là 140/135 giải, đạt 103,8%, có 5.332 người tham gia thi đấu. 

Tổng kinh phí chi cho Đại hội cấp cơ sở là 353.449.000 đồng và 92.190.000 đồng 

từ nguồn xã hội hóa. Khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao cấp thành phố vào ngày 

19/5/2017. 

- Năm 2017, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố đã tổ chức thành công 

33 giải/23 giải cấp thành phố (trong đó có 15/16 giải nằm trong chương trình Đại 
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hội TDTT thành phố, đạt 130% so với kế hoạch). Trung tâm đã tham gia 17/18 giải 

cấp tỉnh; tham gia 01 giải toàn quốc tại Bình Thuận. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng 

quan tâm đến công tác đào tạo Vận động viên, đã đào tạo được 286/270 VĐV (đạt 

106% so với Kế hoạch). 

- Tổ chức kiểm tra 20 đơn vị đăng ký thể dục, thể thao tiên tiến cấp tỉnh và 

thành phố năm 2017. 

- Báo cáo kết quả số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và gia 

đình thể thao năm 2017 như sau: 

+ Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên năm 2017 là 156.102 

người đạt tỷ lệ 38,1%. 

+ Số hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 2017 là 42.050 hộ 

đạt tỷ lệ 43,9%. 

- Đã tổ chức kiểm tra 31 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trên địa 

bàn thành phố. Các cơ sở đều được cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động kinh doanh thể dục thể thao. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao công nhận đơn vị thể 

dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh năm 2017 là 11 xã, phường: Phương Sơn, Phước 

Hải, Vĩnh Phước, Vạn Thạnh, Ngọc Hiệp, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phương, Lộc Thọ, 

Phước Long, Tân Lập, Vĩnh Nguyên và đề nghị UBND thành phố công nhận đơn vị 

thể dục thể thao tiên tiến cấp thành phố gồm 08 xã, phường: Phương Sài, Vĩnh 

Lương, Vạn Thắng, Phước Tiến, Phước Tân, Vĩnh Trung, Vĩnh Thọ, Vĩnh Thái. 

8. Công tác du lịch:  

 Trong năm 2017, Phòng Văn hóa và Thông tin đã kịp thời tham mưu UBND 

thành phố và Ban Chỉ đạo phát triển du lịch thành phố triển khai thực hiện tốt các 

nhiệm vụ của Chương trình hành động ngành du lịch thành phố và triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ khác như: 

- Đã chỉ đạo Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách 

du lịch thành phố tổ chức kiểm tra 40 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch, 

đảm bảo an toàn cho 41 tàu biển Quốc tế cập cảng Nha Trang với số lượng khách  

lên bờ tham quan thành phố là 90.159 lượt khách và  Đội Kiểm tra liên ngành Văn 

hóa và Thông tin thành phố đã phối hợp với UBND các phường trung tâm trên địa 

bàn thành phố tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố: đã tổ chức kiểm tra đột xuất trong dịp lễ 

30/4, 01/5 và 02/9/2017 được 24 cơ sở và kiểm tra theo kế hoạch năm 2017 được 

30 cơ sở lưu trú, qua kiểm tra các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp 

luật trong hoạt động kinh doanh, có khai báo giá và chấp hành đăng ký lưu trú đối 

với du khách. 
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- Đoàn Kiểm tra liên ngành về các hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ 

khách du lịch quốc tế do Phòng Văn hóa và Thông tin làm Trưởng đoàn đã hoàn 

thành kiểm tra 26 cơ sở hoạt động kinh doanh. Qua kiểm tra đã phát hiện 01 cơ sở 

kinh doanh vi phạm sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam trong quảng cáo mà không 

thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia Việt Nam. Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 120.000.000 đồng. 

- Đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và 

Chữa cháy số 1 và UBND các phường: Lộc Thọ, Vĩnh Hòa, Tân Lập tổ chức đi 

kiểm tra, làm việc với 16 cơ sở kinh doanh lưu trú không đủ điều kiện nhưng vẫn 

hoạt động theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 8456/UBND-KGVX 

ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh. Qua kiểm tra, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phổ 

biến các quy định của pháp luật có liên quan đến điều kiện kinh doanh lưu trú; nhắc 

nhở, đề nghị phía doanh nghiệp tạm dừng hoạt động đón khách tại khách sạn để 

đảm bảo an toàn cho khách lưu trú trong quá trình thi công các giải pháp đã được 

Cục PCCC&CNCH thuộc Bộ Công an thẩm duyệt, hoàn thiện các thủ tục có liên 

quan sau khi có hồ sơ nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn các khách 

sạn đề xuất giải pháp về phòng cháy và chữa cháy và gửi văn bản đến cơ quan 

Cảnh sát PC&CC để được thẩm duyệt luận chứng theo quy định.   

- Tính đến tháng 11/2017, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 

thành phố là 4.995.947 người, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 118,71%, trong đó 

khách quốc tế là 1.860.261 người so với cùng kỳ năm 2016 tăng 169,09%. Số ngày 

khách lưu trú 12.696.492 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 6.348.041 ngày. 

Tổng doanh thu du lịch đạt 15.640. 353 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 

130,94%. 

9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản:   

a) Công tác báo chí: 

Năm 2017, đã tham mưu UBND thành phố ban hành 31 văn bản về xử lý 

thông tin báo chí viết về thành phố Nha Trang. 

b) Công tác phát thanh: 

- Đã ban hành 43 văn bản Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền 

thanh cơ sở bao gồm: Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 19/5/2015; tuyên 

truyền Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy 

mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm,  Luật phổ 

biến giáo dục pháp luật, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật 

nghĩa vụ quân sự, Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống ma túy; Luật phòng, 

chống mua bán người; Tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm;  Nghị định số 

77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ quy định về quản lý bảo vệ 

an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng,  Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 

17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành 
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mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường,  tuyên truyền thực hiện 

Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020  ; tuyên 

truyền gọi công dân nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2017; hướng dẫn tuyên 

truyền biển, đảo hưởng ứng Giờ trái đất 25/3/2017; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; 

Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành ủy; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP 

ngày 03/9/2015 của Chính phủ; công tác phân luồng giao thông tạm thời một số tuyến 

đường trên địa bàn thành phố, phòng, chống dịch bệnh; Nghị định 178/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực 

phẩm; công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố;; cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4; công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017, không rải 

tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết 

và Zika, tuyên truyền Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013 và Nghị định 158/2013/NĐ-

CP của Chính phủ và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 

sắt; hưởng ứng 16 năm Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001 - 

04/10/2017) và Hội thao Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017; tuyên truyền Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017; hướng dẫn tuyên 

tuyền Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy 

mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”; 

tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017; tuyên truyền về ứng phó cơn bão số 12 và số 

14; tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em; tuyên 

truyền nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh động vật,…  

- Tổng số lượt phát trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở: 8.963 lượt. 

- Trong năm 2017: Tổng số loa lắp đặt của 27 xã, phường là 476 cụm. Tổng 

số cụm loa hư 105 cụm chủ yếu do bão số 12 riêng các cụm loa tại phường Vĩnh 

Hòa đã bị hư hỏng nặng, ngừng hoạt động trước bão. 

c) Công tác xuất bản – Photocopy, in ấn: 

- Đội kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra 06 cơ sở bán lịch blốc năm 

2017, qua kiểm tra các cơ sở đều chấp hành việc bán lịch blốc có dán tem chống 

hàng giả theo quy định; 

- Tổ chức kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, bán lẻ sách về nội 

dung thu hồi sách vi phạm “Miếng ngon Hà Nội” của tác giả Vũ Bằng, “Toàn tập 

10 vạn câu hỏi vì sao - Thế giới loài cá, thế giới loài chim” của tác giả Thanh Huệ 

và “Kỹ thuật nuôi chó thịt” của tác giả Nguyễn Văn Tuyến và cuốn sách “ Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo và văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt” tác giả Nguyễn 

Đình Gia Bảo ( hệ thống). 
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- Đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra 41 cơ sở kinh doanh dịch vụ 

photocopy, in năm 2017, trong đó có 07 cơ sở đã ngừng hoạt động kinh doanh. 

10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin: 

- Năm 2017, đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoạt động công nghệ 

thông tin tại 19 xã, phường và kiểm tra hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử trên 

hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office) tại 27 xã, phường. 

- Đã báo cáo sơ kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 

2017, đôn đốc các Phòng, ban, đơn vị, xã, phường hoàn thành việc sử dụng hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office). Đến ngày 15/7/2017, toàn thành 

phố có 69 đơn vị đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử và 47 đơn vị sử dụng 

mạng truyền số liệu chuyên dùng. 

- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản đề nghị duy trì, cấp mới, cấp 

lại mật khẩu và xóa các tài khoản thư điện tử công vụ cá nhân của 27 xã, phường. Trong 

đó duy trì 282 thư điện tử, cấp mới 72, xóa 218 và set lại mật khẩu 25. 

- Thực hiện đánh giá và xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của 

các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố Nha Trang năm 2017, trong năm 

thành phố có 04 đơn vị xếp loại tốt, 38 đơn vị xếp loại khá, 02 đơn vị trung 

bình và 08 đơn vị không xếp hạng ( chủ yếu là Ban Quản lý các chợ, Hội 

nghề nghiệp). 

11. Công tác bƣu chính - viễn thông:  

Về tham mưu UBND thành phố cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trong năm 2017, Phòng đã tiếp 

nhận 25 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra, tham mưu cấp phép có 24 hồ sơ 

đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận, 01 hồ sơ không đủ điều kiện được cấp Giấy 

chứng nhận, không có hồ sơ trễ hạn. Hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là 09 hồ sơ. 

12. Thực hiện lập lại mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo băng-

rôn, rao vặt, phát tờ rơi: 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch ra quân tẩy xóa, tháo gỡ 

quảng cáo rao vặt không đúng quy định trên địa bàn thành phố năm 2017. Trong 

năm 2017, các xã, phường đã ra quân tẩy xóa được 04 đợt với kinh phí trên 60 triệu 

đồng và Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang thực hiện tẩy xóa 23 tuyến 

đường trên địa bàn thành phố và thực hiện lắp đặt được 18 trạm quảng cáo rao vặt 

miễn phí. 

- Năm 2017, đã kiểm tra, thực hiện tháo gỡ 02 pano tuyên truyền bị rách, 114 

băng-rôn quảng cáo thương mại treo không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô 

thị thành phố, tổ chức thu hồi 2.930 tờ rơi các loại, trong đó phường Tân Lập thu 

500 tờ, Phước Tân 500 tờ, Phước Hải 550 tờ, xã Vĩnh Hiệp 530 tờ và Vĩnh Phước, 

Phương Sài, Vạn Thắng 850 tờ. 
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13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở: 

a) Về công tác tuyên truyền trực quan: 

 Trong năm, công chức Văn hóa – Xã hội các xã, phường đã tham mưu cấp 

ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của 

đất nước, địa phương, các sự kiện chính trị- văn hóa, các nhiệm vụ chính trị- kinh 

tế văn hóa, an ninh - quốc phòng của địa phương. 

b) Về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa - thông 

tin và quảng cáo: 

 Trong năm đã xây dựng kế hoạch phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, 

quảng cáo, du lịch, xuất bản, photocopy, thể dục, thể thao trên địa bàn. Đã tổ chức 

kiểm tra được 430 lượt, qua kiểm tra phát hiện được 15 trường hợp vi phạm, ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 30.250.000 đồng, trong 

đó phường Ngọc Hiệp đề xuất xử phạt về quảng cáo 02 trường hợp với số tiền là 15 

triệu đồng, phường Phương Sài xử phạt 02 trường hợp về Internet 09 triệu đồng, 

phường Vĩnh Phước xử phạt 01 trưởng hợp về Internet 3.750.000 đồng và xã Vĩnh 

Ngọc xử phạt 01 trường hợp về cà phê không có giấy chứng nhận kinh doanh 

2.500.000 đồng. 

c) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ: 

 Trong năm 2017, các xã, phường đã tham gia đầy đủ các Hội thi, Liên 

hoan văn hóa - văn nghệ do Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố tổ chức. 

Đồng thời đã tổ chức được 182 buổi văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị 

tại cơ sở. 

14. Công tác cải cách hành chính: 

- Năm 2017, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các 

văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các 

lĩnh vực do ngành quản lý. 

- Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Phòng Văn hóa và Thông 

tin năm 2017. 

- Đã tham mưu UBND thành phố ký ban hành 196 văn bản các loại thuộc 

lĩnh vực Văn hóa – Thông tin trên địa bàn thành phố. 

- Đã tham mưu UBND thành phố cấp 02 giấy phép đăng ký kinh doanh 

karaoke và 24 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò 

chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố, 27 hồ sơ Thông báo quảng cáo sản 

phẩm trên phương tiện băng-rôn, tất cả đều thực hiện đúng quy trình, đúng thời 
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gian theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hạn. Triển khai tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ qua mạng Internet trực tuyến ở mức độ 3 đảm bảo chỉ tiêu UBND 

thành phố giao trong năm 2017. 

15. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Năm 2017, Phòng đã nhận 06 trường hợp về giải quyết đơn thư, kiến nghị 

của công dân. Phòng đã tham mưu UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền, 

đúng quy định của pháp luật. 

16. Công tác phòng, chống tham nhũng: 

Trong năm, Phòng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến 

kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán 

bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực 

hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, 

quản lý của đơn vị. Trong năm đã tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm 

sai phạm trong việc sử dụng kinh phí nhà nước cấp cho đơn vị năm 2017. Mỗi cán 

bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy, quy 

định của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm: 

Năm 2017, đơn vị đã tập trung tham mưu UBND thành phố ban hành các 

văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ của ngành và 

thành phố giao trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, địa 

phương, các sự kiện chính trị - văn hóa diễn ra trên địa bàn thành phố; hoàn thành 

lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn 

văn minh đô thị”; hoàn thành Đại hội thể dục, thể thao lần thứ VIII năm 2017 cấp 

xã, phường và thành phố; công tác công nghệ thông tin, viễn thông được triển khai 

thực hiện tốt; công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, 

quảng cáo, chèo kéo khách du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du 

lịch quốc tế và văn minh đô thị được triển khai thực hiện nghiêm túc. 

2. Hạn chế: 

- Công tác kiểm tra, xử lý các loại hình dịch vụ văn hóa – thông tin nhất là 

công tác kiểm tra quảng cáo biển hiệu, bảng quảng cáo, quảng cáo rao vặt không 

đúng nơi quy định, kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn xã, phường không 

được UBND các xã, phường quan tâm thực hiện đúng mức. 

- Hoạt động của cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã, phường do hoạt động 

kiêm nghiệm nên không nhiệt tình trong việc thực hiện phát thanh tuyên truyền các 

nội dung của thành phố hướng dẫn. 
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- Công tác gia đình ở xã, phường nhất là công tác thống kê, phân loại các vụ 

bạo lực gia đình không được chính xác, nên rất khó khăn trong việc đánh giá tình 

hình công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố, đồng thời cán 

bộ phụ trách gia đình ở một số xã, phường hoạt động kiêm nghiệm nên gặp khó 

khăn trong việc theo dõi, tham mưu triển khai các nhiệm vụ của công tác gia đình, 

phòng, chống bạo lực gia đình.  

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018 

1. Phƣơng hƣớng 

Năm 2018, ngành Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang tiếp tục tập 

trung tham mưu triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung 

ương V (khóa VIII) về: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9,  khoá XI “Về xây 

dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước”, mà trọng tâm là tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa bàn dân cư, các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa, 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây 

dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hoá, phong phú, lành 

mạnh trong xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng 

thời tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá- văn nghệ phục vụ 

kịp thời các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh 

tế - xã hội của địa phương, tiếp tục tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn 

hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ các loại văn hoá phẩm phản động, độc hại, và sự xâm 

lăng văn hóa của các thế lực thù địch. Đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án xây 

dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện”, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trong các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng góp 

phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

Năm 2018, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau đây: 

1. Có 99% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 

2. Có 84 % hộ được công nhận gia đình văn hóa; 

3. Có 68 % thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng Văn 

hóa, Tổ dân phố văn hóa”. 

4. Kiểm tra 220 lượt cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa; 

5. Kiểm tra 130 cơ sở lưu trú du lịch; 

6. Kiểm tra 35 cơ sở Câu lạc bộ thể dục, thể thao; 

7. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 163.681/409.202 đạt 40%;  

8. Gia đình luyện tập thể dục thể thao là 43.182/95.961 hộ đạt 45%; 

9. Có 16 xã, phường đạt đơn vị thể dục, thể thao tiên tiến cấp tỉnh, thành phố; 

10. Tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động 443 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền 

vững và Nhóm, phòng, chống bạo lực gia đình; 
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11. Kiểm tra 110 cơ sở đại lý hoạt động Internet, trò chơi điện tử; 

12. Phấn đấu năm 2018 có 4,4 triệu khách du lịch đến tham quan với tổng 

doanh thu tăng 27% so với năm 2017. 

2. Nhiệm vụ  

2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan 

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng các 

ngày lễ , kỷ niệm của đất nước, địa phương và các sự kiện chính trị, văn hóa như: Kỷ 

niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); 43 

năm Ngày giải phóng  tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975- 02/4/2018); 43 năm Ngày giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2018); Giỗ Tổ Hùng 

Vương (10-3 Âm lịch); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19-

5/2018); 88 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân 

Khánh Hòa (16/7/1930-16/7/2018); 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 

19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 

02/9/2018); 73 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945- 

23/10/2018); 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944-

22/12/2018); tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ 

Chí Minh; tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc 

phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn thành phố và tuyên truyền thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương như: Công tác tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ,  đô thị văn minh - công dân thân thiện, An toàn giao 

thông, xây dựng nông thôn mới, và phòng, chống các loại dịch bệnh ở người và gia 

súc, chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế… 

2.2. Công tác văn hoá- văn nghệ 

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, không ngừng nâng cao đời 

sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên cơ sở phải đầu tư xây dựng và dàn dựng 

các chương trình văn nghệ có nội dung nghệ thuật và giá trị tư tưởng cao theo các 

chủ đề của các ngày lễ lớn, kỷ niệm trọng đại của đất nước, bám sát các nhiệm vụ 

chính trị của địa phương để tổ chức tốt các hoạt động văn hoá - văn nghệ ở cơ sở, 

nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá cho mọi tầng lớp nhân dân thành phố. 

2.3. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa và quảng cáo 

- Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật 

quảng cáo năm 2012, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về 

Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Chỉ thị 

số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, Quyết định số 2965/QĐ-

UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Quy hoạch quảng cáo ngoài 

trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2025 và Quyết định 

số 1105/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hoà "về việc phê duyệt Quy 
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hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2014-2020" và các quy 

định của pháp luật về kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa 

và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong 

các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nhằm xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh.  

2.4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá  

- Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện tốt Đề án quy hoạch phát triển 

Ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và 

Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến 

năm 2020. 

- Tập trung tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa thành phố” xây dựng thành công các “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới” và “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

- Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 

29/10/2009 của Thành ủy Nha Trang về Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, 

ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 

12/01/1998 của Bộ Chính trị Khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội và Kế hoạch số 644/KH-UBND-VHTT ngày 04/3/2014 của 

UBND thành phố về Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang. 

2.5. Công tác quản lý di sản văn hóa 

- Tiếp tục đôn đốc các xã, phường thực hiện công tác tu bổ 07 di tích lịch sử 

văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND thành 

phố (khóa X) cụ thể là đình Phước Hải, phường Phước Hải, đình Thủy Tú, xã Vĩnh 

Thái, đình Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, đình Xuân Phong, đình Đắc Lộc  xã 

Vĩnh Phương, đình Cù Lao, phường Vĩnh Thọ và đình Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp. 

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động lễ hội năm 2018 và công tác kiểm tra 

phòng, chống cháy nổ, mất cắp cổ vật  tại các di tích lịch sử văn hóa. 

2.6. Hoạt động thể dục, thể thao 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4338/UBND-TTVHTT ngày 

11/10/2013 của UBND thành phố về phát triển thể dục, thể thao thành phố Nha 

Trang theo Chương trình hành động số 09-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển 

mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Kế hoạch Tổ chức phát động Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. 
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2.7. Công tác du lịch 

Tham mưu UBND thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến, thực hiện 

Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch. Tiếp tục 

phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt 

động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố, đồng thời tiếp tục tham mưu 

UBND thành phố triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán 

hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch, đảm bảo môi trường lành mạnh tại các 

điểm tham quan du lịch. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng 

thành phố Nha Trang “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện”. 

2.8. Công tác gia đình: 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam 

no ấm, tiến bộ, hạnh phúc theo tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

- Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược phát 

triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-

CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 

21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo công tác gia đình 

thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 

của UBND thành phố về Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố. Phấn đấu giảm tỷ lệ số vụ bạo lực gia 

đình xảy ra trên địa bàn thành phố từ 15-20%. 

2.9. Công tác phát thanh, báo chí, xuất bản: 

Tham mưu thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động 

phát thanh, báo chí, xuất bản theo quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương trên hệ 

thống Đài truyền thanh cơ sở. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Chỉ 

thị số 18/CT-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường 

công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm. 

2.10. Công tác công nghệ thông tin, bƣu chính, viễn thông: 

a) Công tác công nghệ thông tin:  
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 Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực 

công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông trong đó tập trung triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 4918/KH-UBND-VHTT ngày 27/10/2015 của UBND thành phố về Triển 

khai thực hiện quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-

CTr/TU ngày 27/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Kế hoạch số 

1417/KH-UBND-VHTT ngày 28/3/2016 của UBND thành phố về ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố giai 

đoạn 2016-2020. 

b) Công tác bƣu chính- viễn thông: 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh Internet, trò 

chơi điện tử theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Thông tư 

số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định 

về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng, Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông và Quyết định số 19/2014/QĐ- UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về Ban hành Quy định quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh 

dịch vụ đại lý Internet và trò chơi điện tử. 

3. Giải pháp thực hiện: 

3.1. Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ: 

a) Công tác thông, tuyên truyền: 

- Tập trung nâng cao chất lượng nội dung và hình thức hoạt động thông tin, 

tuyên truyền nhất là hoạt động tuyên truyền trênh hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở, 

tuyên truyền bằng xe lưu động nhằm tuyên truyền có hiệu quả về đường lối, chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính 

trị, kinh tế xã hội của thành phố. 

- Tập trung tuyên truyền, giáo dục về lối sống, nếp sống, đạo đức công dân 

vào các hoạt động của xã hội. 

b) Công tác văn hóa- văn nghệ: 

- Đẩy mạnh phong trào văn hóa- văn nghệ quần chúng ở các xã, phường, cơ quan 

nhằm tạo cơ sở cho phong trào văn hóa- văn nghệ quần chúng trong thành phố được 

phát triển sâu rộng, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. 

- Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các Hội thi, Liên hoan truyền thống như: Hội 

thi múa lân, Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Liên hoan Hát dân ca - Nhạc cổ, Liên 

hoan Đội tuyên truyền lưu động thành phố và tham gia đầy đủ các đợt liên hoan, hội 
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thi cấp tỉnh. Đồng thời, tăng cường tổ chức các Liên hoan Đội tuyên truyền lưu động 

cấp thành phố về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố như văn minh đô 

thị, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người. 

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ quần chúng ở cơ sở, tổ chức thành 

lập mới và duy trì sinh hoạt các CLB, nhóm sở thích tại Trung tâm Văn hoá- Thể thao 

thành phố và Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã và Nhà văn hóa các phường. 

- Đồng thời thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn và năng khiếu 

nghệ thuật cho các cộng tác viên cơ sở là hạt nhân cho phong trào văn hoá nghệ thuật 

quần chúng. 

3.2. Công tác quản lý nhà nƣớc về hoạt động văn hóa, quảng cáo: 

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý, kiểm tra hoạt động văn hoá và kinh doanh 

dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo trên địa bàn thành phố. Mặt khác, cần tăng cường 

vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm 

các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo trên từng địa bàn. 

- Tham mưu UBND thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận Thông báo 

quảng cáo sản phẩm trên phương tiện băng-rôn tại các tuyến đường thành phố. 

- Thường xuyên tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công 

chức văn hóa-xã hội, thể dục, thể thao, công tác gia đình các xã, phường. 

3.3. Công tác xây dựng đời sống văn hóa: 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã, 

phường đối với phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mỗi cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố phải gương mẫu đi đầu trong cuộc vận 

động xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, 

trường học văn hóa. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về thực 

hiện các chỉ tiêu nhà nước như: Không sinh con thứ 3, không vi phạm Luật giao 

thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, chấp hành tốt các quy định về thực hiện 

Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, không vi phạm các tệ  

nạn xã hội như: tiêm chích ma túy, cờ bạc, số đề… 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông 

thôn mới, văn minh đô thị, thực hiện không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường 

đưa tang. Kịp thời kiện toàn và củng cố Ban Chỉ đạo phong trào các cấp và 

không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm các thành viên của Ban Chỉ đạo 

phong trào từ thành phố đến xã, phường. 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hoá- 

Thể thao xã, Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn, Nhà Văn hóa phường và các Câu 

lạc bộ gia đình văn hóa. 
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3.4. Công tác thể dục, thể thao: 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa 

phương đối với công tác thể dục, thể thao nhất là phong trào “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân năm 2017. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong cộng đồng về tác dụng lợi 

ích của tập luyện thể dục, thể thao, phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị- xã 

hội phát triển phong trào, thể thao rộng khắp trong nhân dân. 

- Thiết lập lại danh sách số hộ gia đình, số người tập luyện thể dục, thể thao từ 

thôn, tổ dân phố trở lên. 

- Tổ chức rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ các loại hình thể dục, thể thao 

tư nhân.  

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế thể thao tại các xã nông 

nghiệp sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân và tổ chức xây dựng các câu 

lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. 

3.5. Công tác du lịch: 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về hoạt động du lịch của 

thành phố để thu hút khách du lịch đến thành phố. 

- Phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho 

các hoạt động du lịch, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, tạo môi trường lành mạnh 

cho phát triển du lịch, không còn tệ nạn xin ăn, bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo 

khách du lịch. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để các địa phương, đơn vị, doanh 

nghiệp và người dân có nhận thức đầy đủ trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn 

trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch. Xử lý nghiêm các trường 

hợp cò mồi, xin ăn, buôn bán hàng rong, theo bám, chèo kéo khách, kinh doanh lấn 

chiếm lòng lề đường góp phần tạo ấn tượng tốt cho du khách đến tham quan du lịch tại 

thành phố, là điểm đến an toàn và thân thiện. 

- Phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, làm 

cho môi trường du lịch của thành phố luôn xanh - sạch - đẹp. 

- Phát huy tốt các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố nhằm 

phục vụ giáo dục truyền thống gắn với hoạt động phát triển du lịch tại địa phương. 

 

 

 



D:\TRUONG PHONG\CUONG\BAO CAO TONG KET HOAT DONG NGANH\BC - TONG KET HOAT DONG VAN HOA- THONG TIN 

2017-NHIEM VU 2018 (SO CHINH THUC).doc  
21 

3.6. Công tác gia đình: 

- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyền thông, thường xuyên tổ chức 

biểu dương, khen thưởng những gia đình tiêu biểu; nêu gương người tốt việc tốt, phê 

phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. 

- Xây dựng các mô hình gia đình theo chuẩn mực no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; 

mô hình can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực trong gia đình nhằm tạo điều kiện cho 

các gia đình tham gia sinh hoạt, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giúp nhau xây dựng 

gia đình văn minh, phát triển kinh tế. 

- Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng về Luật phòng, chống bạo lực gia 

đình và tăng cường công tác phát hiện và hòa giải kịp thời các vụ bạo lực gia đình 

xẩy ra trên địa dân cư. 

- Tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc ( 20/3), Ngày gia 

đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ( 25/11). 

- Tiếp tục duy trì và củng cố việc sinh hoạt lồng ghép các loại hình Câu lạc bộ 

ở cơ sở như: Câu lạc bộ Ông- bà- cháu, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ 

phát triển gia đình bền vững, câu lạc bộ tiền hôn nhân…. 

3.7. Công tác công nghệ thông tin, bƣu chính, viễn thông: 

- Thực hiện phân công công chức, viên chức phụ trách về ứng dụng công nghệ 

thông tin, phù hợp với kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị 

thuộc thành phố và UBND các xã, phường. 

- Tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ dài hạn, ngắn hạn cho đội ngũ công 

chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin ở các phòng, ban đơn vị thuộc thành 

phố và xã, phường. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy định trao đổi, lưu 

trữ, xử lý văn băn điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 

2739/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai 

mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa. 

- Tham mưu đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hàng 

năm theo quy định. 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tham mưu cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.  

3.8. Công tác phát thanh, báo chí, xuất bản: 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các Đài truyền thanh xã, 

phường, thực hiện tiếp âm đầy đủ đài 03 cấp và phủ sóng công tác thông tin, tuyên 
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truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 

các tận các khu dân cư. 

-  Thường xuyên đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và 

UBND các xã, phường giải quyết kịp thời các nội dung phản ánh của báo chí về thành 

phố, tham mưu UBND thành phố phê bình đơn vị không giải quyết theo phản ánh của 

báo chí  đã nhắc nhở 3 lần trở lên. Thực hiện tổng hợp, báo cáo năm về Quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND các xã, phường. 

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận đăng ký hoạt động cơ sở dịch vụ 

photocopy theo quy định. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động in 

ấn, xuất bản phẩm và photocopy. 

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác văn hóa và thông tin năm 2017 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 
     Nơi nhận:                                                                   

      - Sở Thông tin và Truyền Thông (b/c);  

     - Sở Văn hóa và Thể thao (b/c); 

     - Sở Du lịch (b/c); 

     - UBND thành phố (b/c); 

     - Văn phòng Thành ủy (b/c);  

     - Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c);  

     - Phòng Tài chính- Kế hoạch TP (b/c); 

     - Chi cục Thống kê TP (b/c); 

     - UBND các xã, phường;    

     - Trang thông tin điện tử ( Bảo);                                    

     - Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng;  

     - Công chức, nhân viên cơ quan;                                                    

     - Lưu: VT, Trâm (47b).                                           
 

  TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Đinh Văn Cƣờng 
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PHỤ LỤC 

Các Kế hoạch đã tham mƣu UBND thành phố ban hành 

trong lĩnh vực văn hóa – thông tin năm 2017 
(Đính kèm Báo cáo số        /BC-VHTT-HCTH ngày     /11/2017) 

 

1. Kế hoạch số 169/KH-UBND-VHTT ngày 10/01/2017 về triển khai thi 

hành Luật An toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thuộc thành phố Nha 

Trang. 

2. Kế hoạch số 696/KH-UBND-VHTT ngày 13/02/2017 về tổ chức Đại hội 

thể dục thể thao các cấp thành phố lần thứ VIII năm 2017. 

3. Kế hoạch số 1048/KH-UBND-VHTT ngày 28/02/2017 về tổ chức ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017. 

4. Kế hoạch số 1740/KH-UBND-VHTT ngày 27/3/2017 về tổ chức Hội nghị 

sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha 

Trang năm 2016. 

5. Kế hoạch số 3349/KH-UBND-VHTT ngày 05/6/2017 về tổ chức Lễ trồng 

cây xanh lưu niệm với các Đoàn khách quốc tế về tham dự Festival Biển 2017. 

6. Kế hoạch số 3499/KH-UBND-VHTT ngày 08/6/2017 về tổ chức tuyên 

truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia 

đình Việt Nam 2017. 

7. Kế hoạch số 3582/KH-UBND-VHTT ngày 13/6/2017 về đi thăm, động 

viên các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn thành phố. 

8. Kế hoạch số 3641/KH-UBND-VHTT ngày 14/6/2017 về tổ chức Hội thi 

xây dựng Gia đình hạnh phúc thành phố Nha Trang lần thứ II năm 2017. 

9. Kế hoạch số 3710/KH-UBND-VHTT ngày 16/6/2017 về triển khai thực 

hiện công tác gia đình và nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017. 

10. Kế hoạch số 4297/KH-UBND-VHTT ngày 06/7/2017 về kiểm tra các 

hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ khách du lịch quốc tế Trung Quốc trên địa 

bàn thành phố Nha Trang năm 2017. 

11. Kế hoạch số 5967/KH-UBND-VHTT ngày 05/9/2017 về tuyên truyền 

thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 

2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

12. Kế hoạch số 7274/KH-UBND-VHTT ngày 23/10/2017 về việc tổ chức 

Hội Hoa Xuân Nha Trang – Khánh Hòa năm 2018. 

13. Kế hoạch số 7431/KH-UBND-VHTT ngày 30/10/2017 về việc triển khai 

thực hiện Đề án “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 thuộc 
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Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

14. Kế hoạch số 7902/KH-UBND-VHTT ngày 16/11/2017 triển khai thực 

hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông 

cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 thành phố Nha Trang. 

15.Kế hoạch số 8304/KH-UBND-VHTT ngày 29/11/2017 về việc thông tin, 

tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn thành phố Nha 

Trang giai đoạn 2018-2020; 
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