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 UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VĂN HOÁVÀTHÔNG TIN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      

        Số: 409 /KH-VHTT                            Nha Trang, ngày 03  tháng  4  năm 2018 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động du lịch; văn hóa; 

thể dục thể thao; gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1113/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa 

bàn thành phố Nha Trang năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch phổ biến các quy 

định của pháp luật về quản lý hoạt động du lịch; văn hóa; thể dục thể thao; gia đình 

và phòng chống bạo lực gia đình như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phổ biến kịp thời những nội dung pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, công 

tác của cán bộ, công chức, nhân viên trong ngành và công dân để tạo điều kiện sử 

dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của 

Nhà nước và xã hội. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật và 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhân viên và các tổ chức, 

cá nhân. 

- Tăng cường tính chủ động, tự giác tuân thủ pháp luật trong đời sống sinh 

hoạt cộng đồng và trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn thành phố Nha Trang. 

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN 

1. Lĩnh vực du lịch 

- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. 

2. Lĩnh vực văn hóa 

- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền 

liên quan. 

3. Lĩnh vực thể dục thể thao 

Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017, Thông tư số 

10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017, Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 

19/01/2018, Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018, Thông tư số 

04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018, Thông tư số 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 

22/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông, Teakwondo, 

Karate, Bơi, Lặn, Billiards & Snooker, Bóng bàn. 

4. Lĩnh vực gia đình 

Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

 III. THÀNH PHẦN PHỔ BIẾN:  

- Các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Văn xã; Công chức, nhân viên phụ 

trách Văn hóa – Xã hội; Chuyên trách Du lịch; Chuyên trách công tác Gia đình của 

các xã, phường.  

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, 

thể thao trên địa bàn thành phố Nha Trang.  

 IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian: Ngày 10 tháng 4 năm 2018 (thứ ba). Buổi sáng lúc 08 giờ 00. 

 2. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố (số 08 

Tô Hiến Thành).  

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

Các đồng chí chuyên trách thuộc các lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể dục thể 

thao và gia đình chuẩn bị tài liệu, phổ biến một số quy định liên quan đến nhiệm vụ 

công tác. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện: Căn cứ vào kinh phí đã được UBND thành phố phân bổ 

năm 2018. 
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 Trên đây là Kế hoạch phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt 

động du lịch, văn hóa, thể dục thể thao và gia đình của Phòng Văn hóa và Thông 

tin thành phố năm 2018./.  

 

 

Nơi nhận:                                                                         TRƯỞNG PHÒNG  
- UBND thành phố (b/c) ( VBĐT); 

- Phòng Tư pháp thành phố (b/c) (VBĐT); 

- Trưởng Phòng, 2 P. Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử của Phòng; 

- Lưu: VT, Long, Lễ, Thư, Kế toán (11b).                                                                                                                                                                       
                                                                                         Đinh Văn Cường 
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