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BÁO CÁO 

Tình hình sử dụng kinh phí cho công tác tuyên truyền trực quan và tổ chức 

hoạt động văn hóa văn nghệ của các xã, phường trong năm 2018. 
 

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 
 

Căn cứ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang tại 

Công văn số 13-HD/TU ngày 26/01/2018 về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ 

niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của UBND thành 

phố Nha Trang về thực hiện công tác tuyên truyền trực quan và tổ chức hoạt 

động văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 1217/VHTT-

HCTH ngày 20/11/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố về xây 

dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2018,  

Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 9 năm 2018 (từ quý I đến quý III năm 

2018), Phòng Văn hóa và Thông tin đã hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao thành phố và 27 xã, phường thực hiện tổng cộng 39 đợt tuyên truyền trực 

quan, trong đó 10/12 đợt tuyên truyền về các ngày lễ lớn, 24/27 đợt tuyên truyền 

về các nhiệm vụ chính trị - xã hội và 10 đợt tuyên truyền lưu động bằng xe.  

Kết quả đã thực hiện tuyên truyền bằng băng-rôn là 7.373 băng – rôn 

trong đó, tuyên truyền về các ngày lễ lớn là 3.876 băng-rôn tuyên truyền về các 

nhiệm vụ chính trị - xã hội là 3.497 băng –rôn và 369 buổi tuyên truyền lưu 

động bằng xe. 

Hiện nay, một số xã, phường báo cáo đã sử dụng hết nguồn kinh phí dự 

toán giao phục vụ cho hoạt động Văn hóa – Thông tin trong năm 2018 và đề 

xuất UBND thành phố xem xét cấp bổ sung kinh phí.  

Để đảm bảo cho công tác tuyên truyền trực quan, tổ chức hoạt động văn 

hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ trong quý IV năm 2018 và năm 2019-2020, 

Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị UBND thành phố như sau: 

 Một là, đề nghị UBND thành phố xem xét chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế 

hoạch nghiên cứu hướng dẫn, phân bổ kinh phí tuyên truyền và văn hóa- văn 

nghệ theo nhiệm vụ thực tế trong năm. 

Hai là, thống nhất với Ban Tuyên giáo Thành ủy giảm bớt số lượng băng-

rôn tuyên truyền ở các xã, phường. 

Ba là, thành phố chỉ tập trung tuyên truyền trực quan những nhiệm vụ 

chính, còn các nhiệm vụ khác để ngành dọc thực hiện. 
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Kính báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo thống nhất để thực hiện 

nhiệm vụ năm 2019-2020 là những năm trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều sự 

kiện chính trị, văn hóa- xã hội./.  

                 (Đính kèm bảng tổng hợp số liệu cụ thể) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 
- Trưởng phòng, 2 Phó Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Vy, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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