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Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa 

 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SVHTT ngày 10/4/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh về việc giao Nhiệm vụ - Chỉ tiêu thi đua công tác Văn hóa, Gia 

đình và Thể dục Thể thao khối Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang báo cáo công tác quản 

lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố Nha Trang 6 tháng đầu 

năm 2018: 

I. Thực trạng công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

Nhìn chung công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn 

thành phố Nha Trang tương đối ổn định và đi vào nề nếp, chấp hành đúng định 

hướng, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Sở 

Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố Nha Trang đã có nhiều nỗ lực trong công 

tác tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa 

phương đến từng địa bàn dân cư, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, bảo tốn các giá trị 

văn hóa, văn nghệ truyền thống của địa phương.  

UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin triển khai có hiệu quả 

công tác quản lý, theo dõi các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn 

thành phố Nha Trang do Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận. 

II.  Kết quả đạt được 

1. Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo chỉ đạo của Sở 

Văn hóa và Thể thao 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, thành phố Nha Trang đã tiếp nhận 25 hồ sơ 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể 

thao tổ chức trên địa bàn thành phố và các chương trình biểu diễn nghệ thuật của 

các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố như: chương trình Ca nhạc – Hài 

kịch “Chào xuân”; chương trình Xuân yêu thương năm 2018; Liên hoan tuyên 

truyền các ca khúc Cách mạng lần thứ XVI năm 2018; Chương trình ca nhạc 

Hài kịch “Chào xuân”; Các chương trình ca nhạc, xiếc, ảo thuật,…do Sở Văn 

hóa và Thể thao chỉ đạo, UBND thành phố đã ban hành các văn bản phối hợp 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành Văn 

V/v báo cáo công tác quản lý hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành 

phố Nha Trang 6 tháng đầu năm 2018  
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hóa – Thông tin phối hợp Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên 

kiểm tra các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đề nghị các đơn vị chấp hành 

Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, 

kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khâu. 

2. Công tác quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng 

Ngay từ đầu năm 2018, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và 

UBND các xã, phường triển khai có hiệu quả công tác quản lý hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật trên địa bàn, đặc biệt là tổ chức các Hội thi, Hội diễn, Liên 

hoan…với nhiều nội dung và hình thức phong phú.  

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức các 

hoạt động văn hóa – văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng Xuân” Mậu Tuất năm 2018 

như: Hội thi múa Lân – Sư – Rồng thành phố lần thứ XXII-2018 với sự tham gia 

của các đội Lân – Sư – Rồng của 27 xã, phường tham gia, thu hút sự theo dõi của 

hơn 3000 lượt người dân và du khách đến xem;  Liên hoan Tiếng hát dân ca – nhạc 

cổ thành phố Nha Trang lần thứ XII – 2018 với sự tham gia của 27 xã, phường; Tổ 

chức 13 đêm chương trình văn nghệ phục vụ tại Hội Hoa Xuân Nha Trang – Khánh 

Hòa năm 2018; Tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2018 do Sở Văn hóa 

và Thể thao tổ chức; Tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ trong Hội nghị biểu 

dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2017 nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 

20 tháng 3 năm 2018… 

Phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức 

các chương trình biểu diễn văn hóa – văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân Mậu 

Tuất năm 2018.  

Phong trào văn hóa - văn nghệ ở cơ sở xã, phường thường xuyên duy trì 

và phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức hơn 81 buổi nhằm chào 

mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, quê hương, góp phần nâng cao đời 

sống tinh thần cho nhân dân tại địa phương. 

Trên đây là báo cáo công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 6  

tháng đầu năm 2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang./. 

        

Nơi nhận:  

- Như trên: 

- Trưởng phòng;              

- Lưu: VT, Chi (3b)   
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Đinh Văn Cường 
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