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I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác tham mưu 

Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 24 văn bản, 

trong đó: 01 Kế hoạch, 01 Quyết định và 22 văn bản hành chính (Phụ lục kèm 

theo Báo cáo này). 

2. Công tác điều hành 

Trong tháng đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm như sau: 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Phong 

trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2017. 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ quảng cáo. 

- Tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động bằng xe về lập lại An toàn giao 

thông đợt 2 năm 2018. 

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh 

doanh Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; mỹ quan đô 

thị trong hoạt động quảng cáo; kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; 

kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại điểm tham quan du lịch. 

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan kỷ niệm 128 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). 

- Tổ chức kiểm tra hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh tại các xã, 

phường. 

- 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 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 
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tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và Chỉ thị số 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 xã, phường thực hiện thông tin, 

tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 64 

năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2018); kỷ niệm 128 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); tuyên truyền chào 

mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái 

quốc (11/6/1948-11/6/2018); tuyên truyền lưu động bằng xe về các quy định của 

Luật Quảng cáo; tuyên truyền lưu động bằng xe về các quy định của Luật giao 

thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tuyên truyền cổ động trực quan 

thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố 

năm 2018. 

Trong tháng, thành phố đã thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng 

băng-rôn dọc là 1.285 câu, 96 m
2
 pano,62 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động và 

treo 1.200 lá cờ các loại. Trong đó: 

+ Tuyên truyền kỷ niệm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-

07/5/2018): 499 băng-rôn dọc, 48 m
2
 pano; 

+ Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890-19/5/2018): 556 băng-rôn dọc, 48 m
2
 pano; 

+ Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam: 60 băng-rôn dọc; 

+ Tuyên truyền Tháng hành động về an toàn thực phẩm và an toàn, vệ 

sinh lao động: 110 băng-rôn dọc; 

+ Tuyên truyền Ngày người khuyết tật Việt Nam: 60 băng-rôn dọc; 

+ Tuyên truyền Luật Quảng cáo bằng xe lưu động: 31 lượt. 

+ Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ bằng xe lưu động: 31 lượt. 

2. Về quản lý văn hoá - thông tin và quảng cáo: 

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

hoạt động kinh doanh karaoke: 

- Trong tháng 5/2018, Phòng đã tiếp nhận 08 Thông báo của Sở Văn hóa 

và Thể thao về biểu diễn nghệ thuật. 

- Đã tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke, đang 

trong quá trình thẩm định, trình UBND thành phố ký duyệt. 
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b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa 

- thông tin: 

- Trong tháng 5/2018, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hoá - Thông tin thành 

phố đã tiến hành kiểm tra 24 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ, trong đó 06 cơ 

sở kinh doanh Karaoke, 04 cơ sở biển hiệu, bảng quảng cáo, 14 cơ sở kinh 

doanh Internet trò chơi điện tử. Qua kiểm tra, phát hiện 02 trường hợp vi phạm 

(01 cơ sở bảng quảng cáo, 01 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử) với các hành vi 

vi phạm như: quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng 

tiếng Việt; kinh doanh trò chơi điện tử mà không có giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Đã tham mưu 

UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số 

tiền xử phạt là 18.750.000 đồng. 

c) Công tác quảng cáo: 

Trong tháng 5/2018, tiếp nhận 21 hồ sơ Thông báo quảng cáo băng-rôn do 

Sở Văn hóa và Thể thao cấp, trong đó 02 tấm băng-rôn ngang, 1.001 tấm băng-

rôn dọc, khác: 07. 

3. Công tác xây dựng đời sống văn hoá: 

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

Đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” năm 2017. Tại Hội nghị đã trao giấy công nhận cho 25 

thôn, tổ dân phố được công nhận mới, 142 thôn, tổ dân phố văn hóa giữ vững 

danh hiệu 3 năm liên tục được công nhận lại. 

+ Năm 2017, có 165 thôn, tổ dân phố văn hóa giữ vững danh hiệu năm 

thứ 1 và năm thứ 2. 

+ 13 thôn, tổ dân phố không giữ vững danh hiệu văn hóa năm 2017. 

+ 14 thôn, tổ dân phố chưa công nhận danh hiệu văn hóa. 

+ 06 thôn, tổ dân phố chưa phát động. 

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

văn hóa nông thôn mới” 

Tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hội thi về thực 

hiện các tiêu chí “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới”. 

 c) Kết quả vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang. 

- Tháng 5/2018, 27/27 xã, phường thực hiện báo cáo. 

+ Việc cưới: có 211 đám cưới, trong đó có 05 trường hợp tổ chức theo 

nếp sống mới. 

+ Việc tang: Tháng 5/2018, trên địa bàn thành phố có 161 đám tang. 

Trong đó, 161 trường hợp chấp hành không rải vàng mã, tiền thật trên đường 
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đưa tang đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 15 trường hợp là gia đình đảng viên, cán 

bộ, công chức, viên chức). 

4. Công tác di sản: 

- Trong tháng 5/2018, có 15 di tích tổ chức lễ hội. 

- Đã ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường thực hiện kiện toàn 

Ban Quản lý di tích, xây dựng Kế hoạch phòng cháy và chữa cháy, Kế hoạch 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Kế hoạch bảo vệ di tích, quản lý và tổ chức 

tốt các dịp lễ hội trên địa bàn. 

5. Công tác thể dục, thể thao: 

- Trong tháng 5/2018, Trung tâm Văn hóa Thể thao – Thành phố đã tổ chức 

02 giải thi đấu thể dục, thể thao cấp thành phố và tham gia 01 giải phối hợp. 

- Tham mưu UBND thành phố Công văn số 3153/UBND-VHTT ngày 

17/5/2018 về việc hỗ trợ tổ chức Giải đua xe đạp truyền hình Bình Dương Cúp Ống 

Nhựa Hoa Sen năm 2018 tại tỉnh Khánh hòa, diễn ra ở thành phố Nha Trang.  

6. Công tác du lịch:  

- Trong tháng 5/2018, tổng lượtkhách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 

thành phố là 443.040 người; trong đó khách quốc tế là 161.870 người; khách nội 

địa là 281.170 người. Số ngày khách lưu trú 1.208.860 ngày khách; trong đó 

ngày khách quốc tế là 591.160 ngày, ngày khách nội địa là 617.700 ngày. Tổng 

doanh thu du lịch đạt 1.504, 571 tỷ đồng. 

- Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý buôn bán hàng rong, đeo bám, 

chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 03 lượt kiểm tra tại các 

điểm tham quan du lịch. 

- Có 02 tàu biển quốc tế cập cảng Nha Trang với 8.000 khách lên bờ tham 

quan thành phố. 

- Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin thành phố đã thực hiện 

kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch theo Kế hoạch số 81/KH-VHTT-

DL ngày 16/01/2018 về kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn 

thành phố năm 2018 đã được UBND thành phố phê duyệt. Qua kiểm tra, hầu hết 

các cơ sở lưu trú đều đảm bảo đầy đủ các điều kiện kinh doanh hoạt động lưu trú 

du lịch, thực hiện niêm yết công khai bảng giá Phòng, nội quy của cơ sở. Đội 

Kiểm tra đã nhắc nhở các chủ cơ sở không tự ý nâng giá Phòng khi chưa thực 

hiện đăng ký, khai báo giá với Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, kinh doanh lưu trú 

du lịch theo đúng quy định của pháp luật.  

- Tham mưu UBND thành phố Công văn số 2928/UBND-VHTT ngày 

09/5/2018 về việc thống kê, rà soát danh sách các doanh nghiệp hoạt động kinh 

doanh du lịch trên địa bàn thành phố; Công văn số 3088/UBND-VHTT ngày 

14/5/2018 về việc xử lý các cơ sở lưu trú du lịch chưa đủ điều kiện nhưng vẫn 

hoạt động trên địa bàn thành phố. 
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7. Công tác gia đình 

- Trong tháng 05/2018, không xảy ra vụ bạo lực gia đình nào trên địa bàn 

thành phố. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố tiếp Đoàn kiểm tra liên 

ngành Trung ương về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018. 

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

a) Công tác báo chí: 

Trong tháng 5/2018, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 01 

văn bản về xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang. 

b) Công tác phát thanh: 

- Đã ban hành 04 văn bản hướng dẫn tuyên truyền Luật trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở như sau: 

+ Tuyên truyền Luật Thủy sản; 

+ Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; 

+ Tuyên truyền Luật phòng cháy, chữa cháy; 

+ Tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016; 

- Trong tháng 5/2018, tổng số cụm loa hoạt động là: 444/483 cụm, trong 

đó đang sửa chữa, không hoạt động: 39 cụm. Tổng lượt phát tin tuyên truyền 

trong tháng là 1.746 lượt. 

- Các xã, phường báo cáo đúng hạn, trừ phường Phước Hải, Lộc Thọ. 

c) Xuất bản – Photocopy, in ấn 

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

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn cảnh báo và theo dõi, 

ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc Gand Crab;đăng ký cấp dấu xác 

nhận trang Fanpage mạng xã hội Facebook. 

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các xã, phường việc triển khai thực 

hiện đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã.   

10. Công tác bưu chính - viễn thông:  

Trong tháng 5/2018, Phòng đã tiếp nhận hồ sơ và tham mưu UBND thành 

phố cấp 07 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng; kết quả giải quyết trước hẹn cho công dân, tổ chức. 

11. Thực hiện lập lại mỹ quan đô thị trong quảng cáo: 

Các xã, phường đã đồng loạt tổ chức ra quân tháo gỡ, tẩy xóa quảng cáo 

rao vặt không đúng nơi quy định đợt 3 (ngày 28/4/2018). 

12. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:  

a) Về hoạt động tuyên truyền trực quan: 
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Công chức Văn hóa-Xã hội đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực 

hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện nhiệm 

vụ trong tháng 5 trên địa bàn.  

b) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ 

Đã tổ chức được 15 chương trình văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân 

trong các ngày lễ, kỷ niệm.  

c) Về công tác kiểm tra văn hóa - thông tin - du lịch - thể thao  

- Trong tháng 5/2018, các xã, phường đã tổ chức kiểm tra 05 cơ sở kinh 

doanh dịch vụ, trong đó phường Ngọc Hiệp đã tổ chức kiểm tra 01 cơ sở 

karaoke, phường Phương Sơn, xã Vĩnh Phương kiểm tra 02 cơ sở Internet; 

phường Phương Sơn kiểm tra 01 cơ sở photocopy; xã Vĩnh Ngọc kiểm tra 01 

quán cà phê và đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.500.000 đồng. 

- Có 21/27 xã, phường đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng 

quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn thành phố; 06 xã, phường: Vĩnh 

Ngọc, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Phương, Vĩnh Trường không 

ra quân kiểm tra. Trong đó, phường Tân Lập đã lập biên bản vi phạm hành 

chính đối với 03 cơ sở có biển hiệu sai quy định và xử phạt với tổng số tiền là 

8.500.000 đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chính trị của thành phố giao như: Tham mưu UBND thành phố ban hành kịp 

thời các văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực văn hóa- thông tin và chỉ đạo hoạt động 

thông tin tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày 

Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2018), 128 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), tuyên truyền thực hiện Phong trào “ Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tuyên truyền lưu động bằng xe về Luật 

Quảng cáo, Luật Giao thông đường bộ. Thực hiện kiểm tra hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa - thông tin, quảng cáo, du lịch. 

 2. Hạn chế: 

- Một số công chức Văn hóa- Xã hội xã, phường mới chuyển vị trí công 

tác nên chưa nắm việc và tư tưởng chưa ổn định nên trong công tác tham mưu, 

báo cáo trên lĩnh vực văn hóa- thông tin còn chậm, không kịp thời.  

- Công tác triển khai ra quân kiểm tra bảng quảng cáo, biển hiệu ở các xã, 

phường còn chậm; công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo 

rao vặt còn nhếch nhác ở một số tuyến đường. 

- Tình hình treo Quốc kỳ cũ, bạc màu, rách trên địa bàn xã, phường vẫn 

còn, công tác tuyên truyền trực quan thực hiện nhiệm vụ chính trị còn nhiều xã, 

phường còn để băng-rôn bạc màu, quá thời hạn không tháo gỡ gây phản cảm. 
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IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6/2018 

1. Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ chào 

mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái 

quốc (11/6/1948-11/6/2018); Ngày Môi trường Thế giới 5/6; Ngày Đại dương 

Thế giới 8/6; 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; 93 năm Ngày Báo 

chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018); Ngày toàn dân phòng, chống 

ma túy (26/6); an toàn giao thông; phòng, chống các tệ nạn xã hội; an toàn vệ 

sinh thực phẩm và tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

thành phố năm 2018. 

2. Thực hiện kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng, hoạt động kinh doanh du lịch; quảng cáo thương mại; văn minh 

đô thị; hoạt động kinh doanh Internet và trò chơi điện tử. 

3. Kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các 

điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị. 

4. Tham mưu UBND thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

Gia đình Việt Nam 28/6”. 

5. Tham mưu UBND thành phố thành lập các Đoàn đi thăm và tặng quà 

các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

21/6/2018. 

6. Tổ chức đánh giá sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của 

đơn vị 6 tháng đầu năm 2018. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 5/2018 và nhiệm vụ công 

tác trọng tâm tháng 6/2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin./.  

 

Nơi nhận:                                                                         
- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh (VBĐT, b/c);       

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (VBĐT, b/c); 

- Sở Du lịch (VBĐT, b/c); 

- Văn phòng Thành ủy (b/c) 

- UBND thành phố (VBĐT, b/c); 

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

- Các phòng: TC-KH, Thống kê (VBĐT, b/c);                                    
- Đài Truyền thanh thành phố (VBĐT); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trang Thông tin điện tử của Phòng;                                                           

- Trưởng phòng, Phó Tr. phòng;                                    
- Lưu: VT, Trâm.         

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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PHỤ LỤC 

Văn bản tham mưu UBND thành phố ban hành 

trong lĩnh vực văn hóa - thông tin tháng 5/2018 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-VHTT-HCTH ngày     /5/2018 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

1. Công văn số 2515/UBND-VHTT ngày 20/4/2018 về việc phối hợp tổ 

chức Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trong Ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương năm 2018. 

2. Công văn số 2516/UBND-VHTT ngày 20/4/2018 về việc tăng cường 

công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018. 

3. Công văn số 2518/UBND-VHTT ngày 20/4/2018 về việc phê duyệt Kế 

hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Thể dục thể thao trên địa bàn thành 

phố Nha Trang năm 2018. 

4. Công văn số 2570/UBND-VHTT ngày 23/4/2018 về việc góp ý dự thảo 

văn bản tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 16/QĐ-TTg 

ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Công văn số 2614/UBND-VHTT ngày 24/4/2018 về việc góp ý Dự 

thảo Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh lần 2. 

6. Công văn số 2638/UBND-VHTT ngày 26/4/2018 về việc biểu diễn cải 

lương gây quỹ khuyến học năm 2018 của Hội Khuyến học thành phố Nha Trang. 

7. Kế hoạch số 2676/KH-UBND-VHTT ngày 27/4/2018 về việc tổ chức Hội 

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

Nha Trang năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 

8. Thông báo số 351/TB-UBND-VHTT ngày 27/4/2018 về việc kết luận 

của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp triển khai công tác ra 

quân kiểm tra, xử lý biển hiệu, quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn 

thành phố năm 2018. 

9. Công văn số 2710/UBND-VHTT ngày 02/5/2018 về việc chi trả nhuận 

bút và phụ cấp cho việc điều hành hoạt động Cổng TTĐT thành phố trong tháng 

03/2018. 

10. Tờ trình số 2711/TTr-UBND-VHTT ngày 02/5/2018 về việc đề nghị 

khen thưởng thành tích thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm” 

11. Quyết định số 3235/QĐ-BTC ngày 03/5/2018 về việc thành lập Ban 

giám khảo và Tổ thư ký Cuộc thi viết tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam 

– Nhật Bản trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

12. Công văn số 2796/UBND-VHTT ngày 04/5/2018 về việc góp ý dự 

thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa năm 2018. 
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13. Báo cáo số 2808/BC-BCĐ ngày 04/5/2018 về việc kết quả thực hiện 

công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. 

14. Công văn số 2836/UBND-VHTT ngày 07/5/2018 về việc treo băng-

rôn tuyên truyền Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2018-2023. 

15. Báo cáo số 2841/BC-UBND-VHTT ngày 07/5/2018 về việc kết quả 

thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ. 

16. Công văn số 2926/UBND-VHTT ngày 09/5/2018 về việc cảnh báo và 

theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab. 

17. Công văn số 2928/UBND-VHTT ngày 09/5/2018 về việc thống kê, rà 

soát danh sách các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn 

thành phố. 

18. Báo cáo số 2937/BC-BCĐ-ĐSVH ngày 09/5/2018 về việc sơ kết thực 

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

Trang năm 2017. 

19. Công văn số 2953/UBND-VHTT ngày 10/5/2018 về việc góp ý nội 

dung dự thảo Nội dung cơ bản của Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch cần được 

cụ thể hóa bằng hình ảnh để triển khai trên địa bàn tỉnh. 

20. Công văn số 2995/UBND-VHTT ngày 11/5/2018 về việc chi trả 

nhuận bút và phụ cấp cho việc điều hành hoạt động của Cổng Thông tin điện tử 

thành phố trong tháng 04/2018. 

21. Công văn số 3088/UBND-VHTT ngày 14/5/2018 về việc xử lý các cơ 

sở lưu trú du lịch chưa đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động trên địa bàn thành phố. 

22. Công văn số 3091/UBND-VHTT ngày 14/5/2018 về việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 12/3/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa. 

23. Công văn số 3131/UBND-VHTT ngày 16/5/2018 về việc xử lý thông 

tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 18/4/2018 đến ngày 

02/5/2018. 

24. Công văn số 3153/UBND-VHTT ngày 17/5/2018 về việc hỗ trợ tổ 

chức Giải đua xe đạp truyền hình Bình Dương Cúp Ống Nhựa Hoa Sen năm 

2018 tại tỉnh Khánh hòa, diễn ra ở thành phố Nha Trang. 
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