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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: 1157 /TB-VHTT-HCTH Nha Trang, ngày 29 tháng 8 năm 2018 

                                                       

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phòng Văn hóa và Thông tin tại cuộc họp giao ban 

công tác văn hóa - thông tin xã, phường tháng 8/2018 

 

Ngày 28/8/2018, tại Hội trường tầng 3, Khu liên cơ quan thành phố, Ông 

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

họp giao ban công tác văn hóa - thông tin tháng 8/2018 và triển khai nhiệm vụ 

công tác tháng 9/2018. Tham dự cuộc họp còn có 27/27 Công chức Văn hóa - 

Xã hội các xã, phường. 

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 kiểm tra và thay thế các cờ cũ, rách tại cổng 

thôn/tổ dân phố văn hóa, các điểm chợ, trung tâm y tế, trường học, tháo gỡ các 

băng-rôn cũ bạc màu, rách, treo trên cây xanh, quấn vào cột điện để đảm bảo mỹ 

quan đô thị. 

- Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã, phường triển 

khai cho các đoàn thể, thôn, tổ dân phố thông báo, vận động người dân treo 

Quốc kỳ nhân ngày Quốc khánh 02/9. 

- Đến thời điểm hiện tại, Phòng vẫn chưa nhận được danh sách thống kê 

số điện thoại di động của các hộ dân trên địa bàn xã, phường. Đề nghị các xã, 

phường khẩn trương hoàn thành trước ngày 10/9/2018. 

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

quy định trên địa bàn thành phố: 

- Đề nghị công chức Văn hóa- Xã hội tiếp tục rà soát trên địa bàn các biển 

hiệu, bảng quảng cáo không đúng theo quy định trên địa bàn, lập biên bản xử lý 

vi phạm hành chính và tham mưu UBND xã, phường triển khai thực hiện nhiệm 

vụ tại Công văn số 5596/UBND-VHTT ngày 13/8/2018 của UBND thành phố 

về việc tăng cường quản lý, kiểm tra các biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn 

xã, phường.  

3. Công tác văn hóa: 

Đề nghị rà soát các tụ điểm biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn, tổ chức 

kiểm tra cơ sở có giấy phép hoạt động và thực hiện việc thông báo nội dung biểu 

diễn nghệ thuật đến Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh hay không; đồng thời báo cáo 

tụ điểm hoạt động về Phòng Văn hóa và Thông tin để theo dõi.  
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4. Công tác tẩy xóa quảng cáo rao vặt: 

- Đề nghị công chức Văn hóa- Xã hội tham mưu UBND các xã, phường 

huy động lực lượng, tổ chức ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không 

đúng nơi quy định đợt 4 năm 2018, báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố đảm bảo thời gian quy định và tham mưu triển khai thực hiện Công 

văn số 5871/UBND-VHTT ngày 21/8/2018 của UBND thành phố về việc thực 

hiện kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo rao vặt cho vay trả góp, hỗ trợ tài 

chính không đúng quy định trên địa bàn thành phố. 

5. Công tác di sản: 

Trong 8 tháng đầu năm 2018, có 02 di tích bị mất trộm cổ vật. Đề nghị 

công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã, phường tăng cường công tác 

đảm bảo an ninh trật tự tại các di tích. 

6. Công tác xây dựng đời sống văn hóa: 

- Trong tháng 9, các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố sẽ tiến hành kiểm tra các xã, phường 

đã phát động “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới” để xem xét các tiêu chí và công nhận theo quy định. Đề nghị các xã, 

phường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn. 

- Đề nghị các xã, phường báo cáo số liệu thực tế các trường hợp rải vàng 

mã trên đường đưa tang (số liệu hàng tháng đều báo cáo về Phòng là không có 

trường hợp nào). 

- Đề nghị báo cáo việc tổ chức ký cam kết trong việc thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và công dân thân thiện 

gia hạn thời gian gửi về Phòng trước ngày 08/9/2018. Sau thời gian này, xã, 

phường nào không thực hiện báo cáo sẽ bị trừ điểm thi đua cuối năm.  

7. Công tác thể dục thể thao: 

Đề nghị công chức Văn hóa- Xã hội tham mưu UBND các xã, phường 

thực hiện hoàn thành thống kê, báo cáo số hộ, số người tập luyện thể dục thể 

thao thường xuyên, gửi về Phòng. Hiện chỉ có 07 xã, phường đã hoàn thành. 

8. Công tác du lịch: 

Thực hiện báo cáo công tác quản lý nhà nước về du lịch định kỳ theo đề 

nghị tại Công văn số 333/VHTT-DL ngày 19/3/2018 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin. 

9. Một số công tác khác: 

- Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội theo dõi, nắm bắt tình hình tư 

tưởng, tâm trạng của người dân báo cáo kịp thời về Phòng Văn hóa và Thông tin 

để kịp thời tham mưu UBND thành phố định hướng tuyên truyền. 

- Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội đề xuất UBND các xã, phường 

chấm công, chi hỗ trợ chế độ làm việc ngày nghỉ lễ cho công chức Văn hóa - Xã 

hội nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành được UBND thành phố giao. 
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Trên đây là nội dung Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban công tác 

văn hóa - thông tin xã, phường tháng 8/2018. Đề nghị cán bộ, công chức, nhân 

viên được phân công công tác chuyên môn 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 (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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