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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: 151 /VHTT-HCTH 

V/v báo cáo công tác phục vụ 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

 

Nha Trang, ngày 01 tháng 02 năm 2019 

Kính gửi: UBND thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 247/UBND-VP ngày 09/01/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 

24/12/2018 của UBND về tăng cường công tác quản lý bình ổn giá cuối năm 

2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND thành phố  và ban hành 

các văn bản hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch 

hoạt động văn hóa - thông tin trước dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cụ thể 

như sau: 

1. Tham mưu UBND thành phố ban hành: 

- Kế hoạch số 9175/KH-UBND-VHTT ngày 21/12/2018 về việc tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản 

Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019), 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa (24/02/1930-24/02/2019) và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 

cán bộ, quân, dân đang công tác, sinh sống tại huyện Trường Sa. 

- Kế hoạch đi thăm, chúc Tết Kỷ Hợi 2019 thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu 

biểu năm 2018. 

- Công văn số 649/UBND-VHTT ngày 22/01/2019 về việc phối hợp 

chuẩn bị phục vụ Lễ dâng hương tại Tượng đài Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh 

Nguyên nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. 

- Kế hoạch số 731/KH-UBND-VHTT ngày 24/01/2019 về việc thực hiện, 

quản lý các hoạt động lễ hội, văn hóa - văn nghệ Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

2. Văn bản do Phòng hướng dẫn UBND các xã, phường: 

- Công văn số 1775/VHTT-PT ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn tuyên 

truyền tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

trong dịp lễ, Tết Nguyên đán năm 2019 trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

- Kế hoạch số 01/KH-VHTT-HCTH ngày 02/01/2019 về hoạt động văn 

hóa và thông tin “Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019”. 

- Hướng dẫn số 02/HD-VHTT-TTCS ngày 02/01/2019 về hoạt động tuyên 

truyền trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 89 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) và 89 

năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930-24/02/2019). 
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- Hướng dẫn số 03/HD-VHTT-TTCS ngày 02/01/2019 về hướng dẫn hoạt 

động thông tin, tuyên truyền triển khai đợt cao điểm công tác đảm bảo trật tự An 

toàn giao thông trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha 

Trang (từ ngày 25/12/2018 đến ngày 25/3/2019). 

- Công văn số 46/VHTT-TDTT ngày 08/01/2019 về việc tổ chức hoạt 

động thể dục, thể thao hưởng ứng “Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

- Công văn số 122/VHTT-PT ngày 23/01/2019 về việc hướng dẫn tuyên 

truyền ra quân tổng vệ sinh môi trường phục vị Tết Kỷ Hợi năm 2019 trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

- Công văn số 133/VHTT-ĐSVH ngày 24/01/2019 về việc hướng dẫn 

công tác tổ chức đón mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và tổ chức lễ hội tại các di tích 

lịch sử văn hóa. 

- Công văn số 137/VHTT-HCTH ngày 28/01/2019 về việc tổ chức ra 

quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trước dịp Tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi 2019. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan: 

- Đã hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, và UBND các xã, phường tuyên 

truyền trực quan kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 89 

năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Mừng Đảng- Mừng Xuân Kỷ 

Hợi 2019 và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Kết quả thực hiện: Toàn thành phố đã thực hiện 540 m2 pano, 950 băng-rôn.  

 

- Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội, lập lại trật tự an toàn giao thông. Kết quả đã thực hiện đã thực hiện 627 câu 

băng-rôn, 62 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe và 425 lượt tuyên truyền trên 

Đài truyền thanh, trong đó: 

+ Tuyên truyền lập lại trật tự an toàn giao thông: 315 câu băng-rôn;  

+ Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm: 312 câu băng-rôn. 

2. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao: 

- Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 23/01/2019, thành phố đã tổ chức thành 

công Hội thi múa Lân - Sư - Rồng thành phố lần thứ XXIII năm 2019, có 05 Câu 

Lạc bộ Lân - Sư - Rồng và 16 Đội Lân - Sư - Rồng của 27 xã, phường tham gia. 

Ban Tổ chức đã trao 03 giải nhất, 06 giải nhì, 08 giải ba, 08 giải khuyến khích. 

- Từ ngày 29/01/2019 đến ngày 31/01/2019, thành phố đã tổ chức Liên 

hoan Hát dân ca - nhạc cổ thành phố lần thứ XIII năm 2019, có 27 xã, phường 

tham gia. Kết quả như sau: 

+ Thể loại dân ca: 01 giải A, 01 giải B, 02 giải C, 05 giải khuyến khích; 

+ Vọng cổ tân cổ: 01 giải A, 02 giải B, 02 giải C, 03 giải khuyến khích; 
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+ Bài chòi: 01 giải A, 01 giải B, 01 giải C, 01 giải khuyến khích; 

+ Chầu văn: 01 giải B, 01 giải C; 

+ Trích đoạn: 01 giải B, 01 giải C. 

- Từ ngày 23/01/2019, khai mạc Điểm báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại 

Thư viện Nha Trang với 125 bản sách, báo, tạp chí phục vụ đọc giả. 

- Tối ngày 28/01/2019, đã khai mạc Hội Hoa Xuân Nha Trang - Khánh Hòa 

năm 2019 với hơn 200 tác phẩm dự thi; đã đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức biểu 

diễn thành công các tiết mục, chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách 

theo đúng quy định. 

- Tham mưu UBND thành phố phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích 

tỉnh, Học viện Hải quân chuẩn bị cho Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Đoàn Lãnh đạo thành phố dâng hương 

tại Mộ Trịnh Phong và Tượng đài Trần Hưng Đạo vào ngày 01/02/2019 (nhằm 

ngày 27 tháng Chạp). 

- Tham mưu cho Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đi 

thăm, tặng quà cho 15 Thôn/Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2018. 

- Có 15 xã, phường đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động, chương 

trình văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Kỷ Hợi năm 2019, gồm: Phước Hải, 

Vĩnh Phước, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Phước Tân, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Lương, Ngọc 

Hiệp, Tân Lập, Vĩnh Hải, Vĩnh Thọ, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương. 

- Thành phố đã tổ chức 14 giải thể dục, thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân 

Kỷ Hợi 2019 và chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930-03/02/2019); trong đó Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

tổ chức 03 giải, 07 xã, phường tổ chức 11 giải. 

3. Công tác quản lý văn hóa - quảng cáo: 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, UBND các xã, 

phường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa và các hoạt động vui chơi giải trí trước dịp tết Nguyên 

đán năm 2019. Đã tiến hành kiểm tra 28 cơ sở, trong đó kiểm tra hoạt động kinh 

doanh dịch vụ karaoke: 09 cơ sở, biển hiệu, bảng quảng cáo: 15 cơ sở; 04 cơ sở 

in ấn. Qua kiểm tra, không phát hiện hành vi in hình ảnh đồng tiền Việt Nam 

trên bao lì xì; phát hiện 01 cơ sở kinh doanh karaoke có chứa 04 đối tượng đang 

sử dụng ma túy, đã bàn giao cho Công an thành phố tiếp tục xử lý. 

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

thành phố tổ chức kiểm tra, tháo gỡ 14 băng-rôn treo không đúng quy định, gây 

mất mỹ quan đô thị.  

4. Hoạt động du lịch: 

- Tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành để đánh giá công tác kiểm tra, xử lý các đối 
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tượng buôn bán hàng rong, chèo kéo khách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 

năm 2019. 

- Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin thành phố đã tổ chức kiểm 

tra tình hình hoạt động kinh doanh du lịch tại 16 cơ sở lưu trú, chủ yếu là chấn 

chỉnh, nhắc nhở các cơ sở lưu trú thực hiện đúng các quy định của pháp luật về 

kinh doanh lưu trú du lịch, nhất là đảm bảo đủ điều kiện về phòng, chống cháy 

nổ, an ninh trật tự, niêm yết công khai giá cả dịch vụ, nội quy của cơ sở, không 

tự ý nâng giá, ém giá Phòng khi chưa đăng ký giá với Sở Tài chính Khánh Hòa. 

Qua kiểm tra, hầu hết các chủ cơ sở lưu trú đã xuất trình được các giấy tờ có liên 

quan đến hoạt động kinh doanh lưu trú như giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hồ sơ đăng ký giá dịch 

vụ lưu trú, đã thực hiện niêm yết đầy đủ bảng giá, nội quy hoạt động của cơ sở, 

không có hành vi sử dụng hình ảnh ngôi sao gắn tại cơ sở khi chưa được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Đã thực hiện xử phạt vi phạm hành 

chính 01 khách sạn với số tiền 8.000.000 đồng về hành vi không ban hành, niêm 

yết nội quy của cơ sở lưu trú du lịch. 

- Phường Lộc Thọ, Tân Lập, Xương Huân đã tổ chức kiểm tra hành chính 

13 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, phường Vĩnh Hải nhắc nhở 09 cơ sở lưu trú; 

qua kiểm tra, đã nhắc nhở cơ sở chấp hành nghiêm việc niêm yết bảng giá 

Phòng, không tự ý nâng giá, ém giá phòng, đặc biệt là thời gian trước, trong dịp 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

5. Công tác kiểm tra xã, phường: 

Ngày 28/01/2019, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức kiểm tra các 

xã, phường thực hiện hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019), 89 năm Ngày thành lập 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930-24/02/2019), tuyên truyền “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm tra tình hình quản 

lý, sơn sửa, trang trí các cổng văn hóa trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; kiểm tra công tác ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt 

không đúng nơi quy định.   

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 

2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên (VBĐT); 
- Sở Văn hóa và Thể thao 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 
- Phòng Kinh tế TP (b/c); 
- Trưởng phòng; 
- Các Phó Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

 TRƯỞNG PHÕNG 
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