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V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm 

Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và 

Quốc tế Lao động 01/5 

 

 

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

                                                 

Thực hiện Công văn số 29-CV/TGTU ngày 17/4/2018 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Nha Trang về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 43 năm giải 

phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và Quốc tế Lao động 01/5 như sau: 

1. Về hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan 

- Hướng dẫn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng 

miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018). 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao đã thực hiện công tác tuyên truyền trực 

quan trên các tuyên đường trung tâm thành phố, gồm 120 băng-rôn, 60 m
2
 pano 

tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018). 

- 27/27 xã, phường thực hiện 497 câu băng-rôn tuyên truyền trực quan 

chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

- Các cơ quan, đơn vị có trụ sở độc lập và các trường học thuộc thành phố 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018). 

- Về công tác vận động hộ gia đình nhân dân treo Quốc kỳ trong dịp lễ 

30/4 và 01/5, ngày 30/4/2018, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã thành 

lập 05 tổ công tác đi kiểm tra thực tế công tác vận động treo Quốc kỳ tại xã, 

phường. 

 Qua kiểm tra, kết quả tỷ lệ treo Quốc kỳ trên toàn địa bàn thành phố đạt 

97%. 

 2. Công tác du lịch                   

Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin phối hợp với phường Vĩnh 

Nguyên tiến hành kiểm tra đột xuất 03 cơ sở hoạt động kinh doanh lưu trú du 

lịch. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt việc niêm yết công khai 

giá dịch vụ. Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở các chủ kinh doanh không được tự ý 

nâng giá phòng và phải công khai giá dịch vụ, hàng hóa tại cơ sở trong dịp nghỉ 

lễ (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018. 



 

Tình hình du khách đến Nha Trang trong các ngày nghỉ lễ 

Trong 04 ngày nghỉ lễ, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 

thành phố là 135.134 người (tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 2017); trong đó 

khách quốc tế là 32.097 người (tăng 27,28 % so với cùng kỳ năm 2017); khách 

nội địa là 103.037 người. Tổng doanh thu du lịch đạt 272.214 triệu đồng (tăng 

15,46% so với cùng kỳ năm 2017). Bình quân công suất phòng trong 4 ngày Lễ 

tính từ ngày 28/4 đến ngày 01/5/2018 như sau: Đối với nhóm khách sạn từ 3-5 

sao công suất bình quân đạt gần 90-98%, nhóm khách sạn 2 sao trở xuống công 

suất bình quân đạt khoảng 70-75%. Trong đó các khách sạn ở trung tâm, dọc 

đường biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Tuệ Tĩnh, Hùng Vương ước đạt trên 

90%. Dịp lễ năm nay, khách du lịch nội địa tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017, 

khách quốc tế tăng cao gần 27% so với cùng kỳ, chủ yếu là khách du lịch Trung 

Quốc, Nga, Hàn Quốc, Malaysia. Đây là những thị trường có các đường bay 

thẳng đến Sân bay Quốc tế Cam Ranh và ngược lại. Nguyên nhân khách quốc tế 

tăng mạnh là do môi trường du lịch hấp dẫn, sản phẩm đa dạng đáp ứng được 

nhu cầu của du khách; các doanh nghiệp không ngừng đa dạng hóa và nâng cao 

chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách. 

3. Về công tác kiểm tra, xử lý hành vi chèo kéo khách du lịch 

Trong các ngày nghỉ lễ, Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý các đối 

tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ 

chức kiểm tra đột xuất 01 buổi (sáng ngày 30/4/2018) tại khu vực Chùa Long 

Sơn, Nhà thờ Chánh tòa. Qua kiểm tra tình hình tại các khu vực tham quan được 

bố trí trực công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững. 

4. Công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo 

- Phòng Văn hóa và Thông tin đã hướng dẫn các xã, phường ra quân tẩy 

xóa quảng cáo rao vặt tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố để chào mừng 

kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2018). Phòng đã tổ chức kiểm tra và nhắc nhở các phường Ngọc Hiệp, 

Vĩnh Trường, Phước Tiến thực hiện nghiêm túc việc ra quân tẩy xóa quảng cáo 

rao vặt tại các tuyến đường trên địa bàn phường.  

- Đã tiến hành tháo gỡ 18 băng-rôn quảng cáo sai quy định nhằm đảm bảo 

mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 

43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) 

và Quốc tế Lao động (01/5) trên địa bàn thành phố Nha Trang./. 
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