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Thực hiện Công văn số 6179/UBND-VP ngày 31/8/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 

Quốc Khánh 02/9, 

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

hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) như sau: 

1. Công tác phân công nhân sự trực cơ quan: 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã ban hành Thông báo số 

1160/TB-VHTT ngày 30/8/2018 về việc phân công người trực cơ quan trong 

thời gian nghỉ Lễ nhân ngày Quốc Khánh 02/9; nghiêm túc trực từ ngày 

01/9/2018 đến ngày 03/9/2018. 

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

- Hướng dẫn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1975-02/9/2018). 

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

quan trên các tuyên đường trung tâm thành phố, gồm 160 băng-rôn, 48 m
2
 pano 

tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1975-02/9/2018). 

- 27/27 xã, phường thực hiện 500 câu băng-rôn tuyên truyền trực quan 

chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1975-02/9/2018). 

- 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 73 năm Ngày 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1975-02/9/2018). 

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

02/9, ngày 02/9/2018, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã thành lập 06 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 96,6%. 

 

 



 

3. Công tác du lịch                   

Tình hình du khách đến Nha Trang trong 03 ngày nghỉ lễ: tổng số khách 

đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 44.821 người (tăng 14,02% so với 

cùng kỳ năm 2017); trong đó khách quốc tế là 19.201 người (tăng 32,34 % so 

với cùng kỳ năm 2017); khách nội địa là 25.620 người. Tổng doanh thu du lịch 

đạt 95.620 triệu đồng (tăng 27,32% so với cùng kỳ năm 2017). Bình quân công 

suất phòng trong 03 ngày Lễ tính từ ngày 01/9 đến ngày 03/9/2018 như sau: Đối 

với nhóm khách sạn từ 3-5 sao công suất bình quân đạt gần 85-95%, nhóm 

khách sạn 2 sao trở xuống công suất bình quân đạt khoảng 60-70%. 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, tổng lượt lượng khách 

tăng trên 14%, trong đó, khách du lịch nội địa tăng gần 3,3% so với dịp Lễ năm 

2017, khách quốc tế tăng trên 14% so với cùng kỳ. Lượng khách nội địa chủ yếu 

đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Tây Nguyên và khách du lịch 

quốc tế hiện đang lưu trú tại Nha Trang - Khánh Hòa từ trước Lễ. 

4. 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 02 buổi (sáng ngày 27 và 28/8/2018) tại bến tàu Cầu Đá, 

Vĩnh Nguyên. Qua kiểm tra tình hình tại khu vực được đảm bảo an ninh trật tự 

cho khách cập bến lên bờ tham quan. Đồng thời, tại các điểm tham quan du lịch 

không có tình hình phức tạp xảy ra trong các ngày nghỉ lễ. 

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 đợt 4 tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố để chào 

mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2018). 

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

thành phố tiến hành tháo gỡ 06 băng-rôn quảng cáo sai quy định nhằm đảm bảo 

mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo. 

5. Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ: 

Trong ngày 31/8/2018, đã tổ chức kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh dịch vụ, 

trong đó: 

- 09 cơ sở kinh doanh Inernet trò chơi điện tử. Qua kiểm tra, không phát 

hiện trường hợp nào lưu trữ trong máy tính các nội dung tuyên truyền với mục 

đích kích động, gây rối trật tự công cộng. 

- 09 cơ sở photocopy, in ấn. Qua kiểm tra, không phát hiện trường hợp 

nào nhận in, photocopy các tờ rơi, băng-rôn, pano, áp phích, biểu ngữ, ấn phẩm 

có nội dung tuyên truyền, kích động phục vụ mục đích tụ tập đông người trái 

pháp luật, gây mất trật tự trên địa bàn thành phố.  



 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm 73 năm 

Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2018) trên địa bàn thành phố Nha Trang./. 
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