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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền trực quan xây dựng  

Đô thị văn minh- Công dân thân thiện và thực hiện Phong trào 

 “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  trên địa bàn thành phố 

 năm 2018 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã ban hành: 

-  Công văn số 250/HD-VHTT-TTCS ngày 28/2/2018 về hoạt động thông 

tin tuyên truyền cổ động trực quan về thực hiện Đề án đô thị văn minh – công dân 

thân thiện của thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Công văn số 609/BCĐ-ĐSVH ngày 14/5/2018 về tuyên truyền cổ động 

trực quan về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

thành phố năm 2018. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

a) Đã thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại cụm pano tuyên truyền 

Trường THCS Thái Nguyên với diện tích 50m
2
 với nội dung: Xây dựng thành phố 

Nha Trang đô thị văn minh – Công dân thân thiện là trách nhiệm của mỗi công dân. 

b) Đã thực hiện 48m
2 

pano tại cụm pano Ngã Sáu (gần Công an thành phố) và 

60 băng rôn dọc về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2018. 

2. UBND các xã, phường 

 a) Tuyên truyền cổ động trực quan về thực hiện Đề án đô thị văn minh – công 

dân thân thiện của thành phố Nha Trang năm 2018:  

+ Các xã, phường đã thực hiện lắp đặt cụm pano tuyên truyền cổ động trực 

quan về xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “phường đạt chuẩn văn 

minh đô thị” theo hướng dẫn của phòng Văn hóa và Thông tin.  

+ Đã thực hiện 228m
2
 pano và 116 lượt phát trên Đài Truyền thanh cơ sở. 

+ Đã thực hiện 421 băng rôn dọc, 4 băng rôn ngang tuyên truyền trên các 

tuyến đường chính của xã, phường. 
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b) Tuyên truyền cổ động trực quan về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2018: triển khai thực hiện treo 169 

băng rôn dọc, 2 băng rôn ngang. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Nhìn chung UBND các xã, phường đều triển khai thực hiện truyên truyền trực 

quan và tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về thực hiện Đề án đô thị 

văn minh – công dân thân thiện của thành phố Nha Trang năm 2018 và thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2018. 

2. Hạn chế 

Một số UBND các xã, phường ít quan tâm đến công tác tuyên truyền trực 

quan về đô thị văn minh – công dân thân thiện và phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2018 trong đó:  

- Phường Lộc Thọ do sữa chữa lại cơ quan làm việc nên chưa thực hiện lắp đặt 

cụm pano tuyên truyền thực hiện Đề án đô thị văn minh – công dân thân thiện của 

thành phố Nha Trang năm 2018 theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Xã Vĩnh Trung chưa thực hiện tuyên truyền trực quan phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2018. 

- Còn nhiều xã, phường chưa thực hiện đủ số lượng băng rôn tuyên truyền 

thực hiện Đề án đô thị văn minh – công dân thân thiện của thành phố Nha Trang và 

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

năm 2018. 

3. Kiến nghị 

Một là, đề nghị UBND phường Lộc Thọ khảo sát vị trí để lắp đặt cụm pano 

tuyên truyền thực hiện Đề án đô thị văn minh – công dân thân thiện của thành phố 

Nha Trang năm 2018 theo hướng dẫn của Phòng. 

Hai là, đề nghị UBND xã Vĩnh Trung thực hiện tuyên truyền trực quan phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2018. 

Ba là, đề nghị UBND các xã, phường tuyên truyền cần quan tâm đến công tác 

chỉ đạo tuyên truyền trực quan về Đề án đô thị văn minh – công dân thân thiện của 

thành phố Nha Trang và thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” thành phố năm 2018. 
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Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan xây dựng 

đô thị văn minh và thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

       

      Nơi nhận:     TRƯỞNG PHÕNG                                                                                        

- UBND thành phố (b/c) (VBĐT); 

- UBND xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng;  

- Lưu: VT, Chi.                                  
   

                                                                                                                  Đinh Văn Cường 
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