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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 882 /TB-VHTT-HCTH Nha Trang, ngày 05 tháng 7 năm 2018 

                                                       

THÔNG BÁO 

Kết luận tại cuộc họp sơ kết công tác văn hóa - thông tin, gia đình, đài truyền 

thanh, thể dục thể thao các xã, phường 6 tháng đầu năm 2018 

 

Ngày 03/7/2018, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, 

Ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì 

cuộc họp sơ kết công tác văn hóa - thông tin, gia đình, đài truyền thanh, thể dục 

thể thao các xã, phường 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự cuộc họp còn có 26/27 

Công chức Văn hóa - Xã hội, chuyên trách gia đình, thể dục thể dục, đài Truyền 

thanh các xã, phường, vắng UBND phường Phước Tân. 

Sau khi triển khai các nội dung của cuộc họp, ý kiến của các thành viên 

dự họp, Ông Đinh Văn Cường kết luận như sau: 

1. Công tác tuyên truyền: 

- Đề nghị các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo 

đúng nội dung hướng dẫn của Phòng. 

- UBND thành phố đã thống nhất chủ trương triển khai công tác tuyên 

truyền bằng các trụ treo băng-rôn. Đề nghị UBND các xã, phường rà soát, đề 

xuất vị trí của các trụ treo băng-rôn chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền. 

- Đề nghị UBND các xã, phường sửa chữa các loa tuyên truyền lưu động 

bị hư để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm. 

- Đối với công tác diễn tập quân sự, công chức Văn hóa - Xã hội phải báo 

cáo, xin ý kiến Ban Tuyên giáo xã, phường trong các nội dung tuyên truyền trực 

quan, tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở.   

2. Công tác kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng 

quy định trên địa bàn thành phố: 

- Đề nghị các xã, phường chưa thực hiện báo cáo về biển hiệu, bảng 

quảng cáo trên địa bàn khẩn trương gửi báo cáo về Phòng. Sau ngày 15/7/2018, 

Phòng sẽ tổng hợp danh sách các xã, phường không hoàn thành, báo cáo về 

UBND thành phố. 

- Đề nghị UBND các xã, phường thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra, 

xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn quản lý. Đối 

với các xã, phường không có biển hiệu, bảng quảng cáo có chữ nước ngoài sai 

quy định thì rà soát, kiểm tra các biển hiệu, bảng quảng cáo sai kích thước, diện 

tích quy định. Khi kiểm tra, phải tiến hành lập biên bản kiểm tra, không nhắc 

nhở bằng miệng. 
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Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, xã, phường có văn bản đề nghị 

Phòng phối hợp tham gia kiểm tra. 

- Đối với các xã, phường đã kiểm tra và đề xuất Chủ tịch UBND thành 

phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đề nghị Công chức Văn 

hóa - Xã hội tống đạt các Quyết định đến cơ sở kịp thời. 

3. Công tác tẩy xóa quảng cáo rao vặt: 

Hiện nay, tình trạng dán quảng cáo rặt còn nhếch nhác ở một số tuyến 

đường trên địa bàn thành phố. Đề nghị xã, phường thường xuyên chủ động tổ 

chức ra quân tẩy xóa để đảm bảo mỹ quan đô thị.  

4. Công tác văn hóa: 

Qua kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành thành phố, phát hiện nhiều cơ 

sở kinh doanh karaoke hoạt động vượt quá số phòng được cho phép. Đề nghị 

Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo Tổ kiểm tra văn hóa thường xuyên tổ 

chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở 

kinh doanh karaoke mà không có giấy phép.  

5. Công tác gia đình: 

- Đề nghị các xã, phường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 

hàng tháng về số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn; trong đó phải có sự thống 

nhất giữa Công an và Hội Phụ nữ xã, phường. 

- Chuẩn bị tổng kết 10 năm về thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình; đề xuất khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật. 

6. Công tác Đài Truyền thanh: 

Trong 6 tháng đầu năm, Phòng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tuyên 

truyền nhưng một số xã, phường không cập nhật, truyền tải phát thanh trên Đài. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Công chức Văn hóa - Xã hội, chuyên 

trách Đài truyền thanh chấp hành nghiêm khung giờ phát, nội dung phát theo 

đúng hướng dẫn. Trong tháng 7/2018, Phòng sẽ tổ chức kiểm tra công tác Đài 

truyền thanh tại 10 xã, phường. 

7. Công tác thể dục thể thao: 

- Trong 6 tháng đầu năm, số giải thể dục thể thao chưa đạt so với cùng kỳ 

năm 2017. Đề nghị các xã, phường khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức các 

giải, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu trong quý III.  

- Đề nghị các xã, phường hoàn thành công tác thống kê, rà soát các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao, khẩn trương nộp về Phòng. 

- Tổng hợp hồ sơ số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, số hộ 

gia đình thể thao và gửi về Phòng, hoàn thành trong tháng 7/2018. 

8. Công tác du lịch: 

- Đề nghị xã, phường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ trong 

công tác quản lý nhà nước về du lịch để không bị trừ điểm thi đua cuối năm (xã, 
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phường nào không có điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch,… thì báo cáo về 

công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo mỹ quan 

đô thị trên địa bàn,…) 

- Đề nghị UBND phường Lộc Thọ, Tân Lập khẩn trương gửi danh sách 

thống kê các cơ sở kinh doanh lưu trú, lữ hành du lịch gửi về Phòng để tổng 

hợp, báo cáo Sở Du lịch. 

9. Về kinh phí cho hoạt động văn hóa - thông tin - tuyên truyền: 

Đề nghị UBND các xã, phường rà soát lại kinh phí đã sử dụng cho hoạt 

động văn hóa - thông tin - tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm, báo cáo về 

Phòng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng 

cuối năm. 

10. Giao Bộ phận Quảng cáo làm việc với Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố đối với việc lắp đặt các trụ 

trước hẻm đường để giới thiệu hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh 

trong các hẻm đường trên địa bàn xã, phường. 

11. Giao Bộ phận Thể dục thể thao tham mưu văn bản đề nghị xã, 

phường chi kinh phí để thực hiện sổ bộ theo dõi, thống kê số người tập luyện thể 

dục thể thao thường xuyên, số hộ gia đình thể thao. Hoàn thành trong tháng 

7/2018.         

Trên đây là nội dung Thông báo kết luận cuộc họp sơ kết công tác văn hóa 

- thông tin, gia đình, đài truyền thanh, thể dục thể thao các xã, phường 6 tháng 

đầu năm 2018. Đề nghị cán bộ, công chức của Phòng phụ trách từng lĩnh vực 

được phân công có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và báo cáo 

kết quả cho Trưởng phòng./. 

 

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

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- CC. VH-XH các xã, phường (VBĐT, t/hiện); 

- Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng (VBĐT); 

- Công chức, nhân viên cơ quan (VBĐT); 

- Lưu: VT, Trâm.  

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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