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BÁO CÁO 

Công tác chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng 

Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Chương trình Festival Biển 

Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019 

 

Thực hiện bút phê chỉ đạo của Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch 

UBND thành phố Nha Trang tại Kế hoạch số 10631-KH-UBND ngày 

18/10/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Chương trình Festival 

Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo công tác chuẩn bị các 

hoạt động hưởng ứng Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 

2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Đã tham mưu UBND thành phố các văn bản chỉ đạo, điều hành, cụ thể 

như sau:  

- Công văn số 5587/UBND-VP ngày 13/8/2018 về việc triển khai Thông 

báo kết luận số 434/TB-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa tại 

Cuộc họp lần thứ nhất Ban Tổ chức Festival Biển năm 2019. 

- Công văn số 6104/UBND- VHTT ngày 29/8/2018 về việc đăng ký tham 

gia chương trình hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2019 và chương trình hưởng 

ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019 

- Công văn số 7871/UBND-VHTT ngày 07/11/2018 về việc xây dựng kế 

hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng chương trình Festival Biển Nha 

Trang - Khánh Hòa 2019. 

- Công văn số 8127/UBND-VHTT ngày 15/11/2018 về việc đăng ký tổ 

chức hoạt động trong chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 

2019. 

- Công văn số 1632/UBND-VHTT ngày 07/3/2019 về việc đăng ký thời 

gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong chương trình Festival Biển Nha 

Trang - Khánh Hòa năm 2019. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ FESTIVAL BIỂN NHA 

TRANG - KHÁNH HÒA 2019 

1. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an toàn 

giao thông, phòng cháy chữa cháy: 
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- Về xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, 

trong và sau Festival Biển 2019, Công an thành phố hiện đang chờ Kế hoạch của 

tỉnh để triển khai trên địa bàn thành phố. 

- Đội Thanh niên xung kích thành phố đã thực hiện một số hoạt động như: 

+ Bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trên 

tuyến công viên biển đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, các trường hợp bày 

bán, để phương tiện giao thông lấn chiếm vỉa hè, lề đường sai quy định, cò mồi, 

buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch; kiểm tra, giám sát các bãi trông giữ 

xe thu phí đúng giá đã được niêm yết; các trường hợp tổ chức ăn uống, sử dụng 

loa kéo di động hát karaoke trên công viên, dưới bãi biển gây mất an ninh trật 

tự, xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. 

Trong những tháng đầu năm 2019, đã xử lý 306 trường hợp về các hành 

vi như: buôn bán hàng rong, tổ chức ăn uống trên công viên, dưới bãi biển; truy 

đuổi 01 vụ cướp giật thu được 01 điện thoại và đã bàn giao cho Công an phường 

Vĩnh Nguyên điều tra, xử lý. 

+ Tiếp nhận thông tin; tiếp tục thực hiện mô hình đưa người dân và du 

khách qua đường Trần Phú. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin đã chỉ đạo Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm 

tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách thành 

phố kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch khi có các tàu quốc tế cập cảng. 

Trong quý I/2019, đã tổ chức kiểm tra 19 lượt chèo kéo, đeo bám khách, buôn 

bán hàng rong, đảm bảo an toàn 19 tàu với số lượng 33.060 khách lên bờ tham 

quan, nghỉ dưỡng tại thành phố. 

2. Công tác mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo  

- Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND thành phố Kế hoạch 

số 55/KH-UBND-VHTT ngày 04/01/2019 về việc ra quân tẩy xóa, tháo gỡ 

quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố; đã theo dõi, 

kiểm tra thực tế và đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị thành phố và 

UBND các xã, phường tổ chức ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt đảm 

bảo mỹ quan đô thị, đặc biệt là 23 tuyến đường chính của thành phố.  

- Trong quý I/2019, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa-thông tin thành phố 

tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng và hoạt động quảng cáo thương mại, đã nhắc nhở 05 cơ sở 

quảng cáo bằng băng-rôn; tháo gỡ 39 băng-rôn quảng cáo treo sai quy định gây 

mất mỹ quan đô thị. 

3. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội: 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã xây dựng Kế 

hoạch số 26/KH-ĐKTLN 178 ngày 04/01/2019 và đã được UBND thành phố 

phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. 
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4. Công tác vệ sinh môi trường: 

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị thành phố tăng cường kiểm tra, nhắc 

nhở xí nghiệp môi trường đảm bảo vệ sinh, môi trường trên địa bàn thành phố, 

đặc biệt là tuyến công viên Biển Trần Phú. 

5. Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm, ổn định giá cả thị trường: 

- Từ đầu năm 2019 đến nay, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin 

thành phố đã kiểm tra 63 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, trong đó nhắc nhở các 

chủ cơ sở thực hiện niêm yết bảng giá phòng theo giá đã kê khai, không tự ý 

nâng giá, ém giá phòng khi chưa đăng ký, khai báo với Sở Tài chính tỉnh Khánh 

Hòa. Đã tham mưu UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp 

với số tiền 20.000.000 đồng về các hành vi như không thông tin rõ ràng, công 

khai về số lượng, chất lượng và niêm yết giá cả các dịch vụ, hàng hóa cho khách 

du lịch; không ban hành, niêm yết nội quy của cơ sở. 

- Thời điểm tổ chức các hoạt động Festival Biển 2019 trùng với Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm, Phòng Y tế đang chờ Kế hoạch của tỉnh để 

triển khai xây dựng Kế hoạch của thành phố. 

- Chi cục Thuế thành phố đã ban hành Công văn số 15294/CCT-

THNVDT ngày 22/11/2018 về việc xây dựng kế hoạch, triển khai công tác quản 

lý thuế nhân dịp Festival Biển 2019. Theo đó, Chi cục Thuế sẽ tổ chức thực hiện 

kiểm tra, khảo sát các tổ chức và cá nhân kinh doanh đối với một số ngành nghề 

đặc biệt phục vụ Festival như bán hàng lưu niệm, lưu trú, du lịch, vận chuyển, 

ăn uống, các môn thể thao trên biển… Thời gian kiểm tra từ ngày 25/4/2019 đến 

30/5/2019. 

6. Công tác trang trí, chỉnh trang đô thị: 

- Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố đã thực hiện trang trí các tuyến 

đường phục vụ Festival Biển 2019, cụ thể: 

+ Trang trí điện đường Yersin: đoạn từ đường Trần Phú đến ngã ba Mã Vòng. 

+ Trang trí đường Nguyễn Thị Minh Khai: đoạn từ đường Trần Phú đến 

đường Nguyễn Thiện Thuật. 

+ Trang trí đường Thái Nguyên: đoạn từ ngã 6 nhà thờ đến vòng xoay Mã 

Vòng. 

+ Trang trí đường Lê Thánh Tôn: đoạn từ đường Trần Phú đến ngã 6 Nhà 

thờ Chánh tòa. 

- Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang đã xây dựng kế hoạch và 

thực hiện theo nhiệm vụ và tiến độ được giao, cụ thể: 

+ Công tác cắt tỉa cây hoa cảnh: hiện đang tiến hành cắt cỏ, tỉa cây cảnh 

tạo hình tuyến công viên Biển, tuyến 23/10 và các công viên trên địa bàn thành 

phố do Công ty vận hành để cây kịp phát triển tốt dịp 30/4, 01/5 và Festival Biển 

2019. 
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+ Công tác sửa chữa điện chiếu sáng: đang tiến hành sửa chữa toàn bộ 

điện chiếu sáng bị hư hỏng, đảm bảo hoàn tất trước ngày 30/4/2019. 

+ Công tác trang trí điện, cây hoa cảnh: hiện Công ty đã chuẩn bị xong 

các vật tự, thiết bị, nhân công cần thiết để triển khai các công tác, hoàn thiện hồ 

sơ đảm bảo hoàn thành trang trí trước ngày 29/4/2019. 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố thực hiện duy tu, sửa chữa một số tuyến 

đường như:  

+ Phường Xương Huân: giao đường Lê Lợi - Phan Bội Châu, Hai Bà 

Trưng - Phan Bội Châu, Lãn Ông - Phan Bội Châu, đường Phan Bội Châu (trước 

nhà số 33), trước Cổng chợ Đầm giao đường Thống Nhất. 

+ Phường Tân Lập: giao đường Võ Trứ - Trần Nguyên Hãn, giao đường 

Ngô Đức Kế - Trương Định, giao hẽm 34 Nguyễn Thiện Thuật, trước Công an 

PCCC tỉnh. 

+ Phường Vĩnh Nguyên: đường Hoàng Diệu, Trường Sơn, Dã Tượng. 

+ Phường Phước Long: ngã ba Phước Long - Lê Hồng Phong. 

+ Phường Phước Tiến: đường Trần Nhật Duật, ngã tư Ngô Gia Tự - Hồng 

Bàng, ngã tư Hoa Lư - Võ Trứ, ngã ba Hoa Lư - Hồng Bàng. 

+ Phường Phước Tân: đường Trần Khánh Dư. 

+ Phường Vĩnh Hải: đường quy hoạch khu A, B và trước chợ Vĩnh Hải. 

+ Phường Lộc Thọ: trước Tỉnh đoàn Khánh Hòa. 

+ Xã Vĩnh Thái: đường trước trường Mẫu giáo Vĩnh Thái. 

7. Công tác phân luồng giao thông: 

Phòng Quản lý đô thị thành phố đã lập dự trù kinh phí tổ chức phân luồng 

giao thông phục vụ chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 

2019. Sau khi được bố trí kinh phí, sẽ triển khai thực hiện theo kế hoạch chung 

của tỉnh và thành phố. 

8. Hoạt động của UBND các xã, phường: 

- Có 09/27 xã, phường đã xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019, gồm: Vạn 

Thạnh, Ngọc Hiệp, Phước Long, Phước Hải, Phương Sơn, Phương Sài, Vĩnh 

Hòa, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái. 

- Các xã, phường đã thực hiện tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao 

thông, lập lại mỹ quan đô thị, phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện tuyên truyền 

Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” theo hướng dẫn tuyên 

truyền của Phòng Văn hóa và Thông tin.  

- Đã tổ chức ra quân tẩy xoá quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định, 

lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn theo Kế hoạch của thành phố.  
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III. TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN HƯỞNG ỨNG FESTIVAL BIỂN 

NHA TRANG - KHÁNH HÒA 2019 

Để hưởng ứng các hoạt động trong Chương trình Festival Biển Nha Trang 

- Khánh Hòa 2019, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã tham mưu UBND 

thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động, cụ thể: 

1. Kế hoạch số 2011/KH-UBND ngày 19/3/2019 về việc tổ chức Lễ hội 

thả sinh vật biển tái tạo nguồn lợi thủy sản phục vụ chương trình Festival Biển 

Nha Trang - Khánh Hòa 2019. 

2. Kế hoạch số 2060/UBND-PN ngày 20/3/2019 về việc tổ chức Hội thi 

“Ẩm thực truyền thống quê hương” lần 2 hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - 

Khánh Hòa 2019. 

3. Kế hoạch số 2348/KH-UBND ngày 28/3/2019 về việc tổ chức “Liên 

hoan các Đôi nhảy đẹp” hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019. 

4. Kế hoạch số 2349/KH-UBND ngày 28/3/2019 về việc tổ chức Liên 

hoan các Câu lạc bộ Hip Hop hưởng ứng sự kiện Festival Biển Nha Trang - 

Khánh Hòa 2019. 

5. Kế hoạch số 2350/KH-UBND ngày 28/3/2019 về việc tổ chức diễn 

hành xe đạp trên đường phố hưởng ứng sự kiện Festival Biển 2019 với chủ đề 

“Bảo vệ môi trường - thành phố Nha Trang không khói thuốc”. 

6.  Kế hoạch số 2515/KH-UBND ngày 03/4/2019 về việc tổ chức Hội thi 

Cứu hộ bãi biển lần thứ II chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 

2019. 

7. Kế hoạch số 2642/KH-UBND- TTVHTT ngày 08/4/2019 về việc tổ 

chức Hội thi  câu cá thành phố Nha Trang năm 2019. 

8. Kế hoạch số 2644/KH-UBND-TTVHTT ngày 03/4/2019 về việc tổ 

chức Hội thi Bơi biển và Bơi thúng, lắc thúng thành phố Nha Trang năm 2019. 

9. Kế hoạch số 2643/KH-UBND-TTVHTT ngày 08/4/2019 về việc tổ 

chức Lễ hội Lân- Sư – Rồng đường phố thành phố Nha Trang năm 2019. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố kính đề nghị UBND thành phố 

chỉ đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn 

số 7871/UBND-VHTT ngày 07/11/2018 về việc xây dựng kế hoạch và triển 

khai các hoạt động hưởng ứng chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh 

Hòa 2019, cụ thể: Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Đài Truyền thanh thành phố, Đội Quản lý thị trường số 1 và 

UBND 18/27 xã, phường còn lại chưa xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Chương 

trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019.  

2. Bố trí lịch họp để rà soát các công việc lần cuối vào lúc 14 giờ ngày 

19/4/2019. 
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Trên đây là báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Chương 

trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố./. 

 

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

- Đ/c Hiền, Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND TP; 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Trâm, Chi, Vy. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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