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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 628 /BC-VHTT Nha Trang, ngày 15 tháng 5 năm 2019 

         

BÁO CÁO 

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, 

Nghệ thuật và quảng cáo 6 tháng đầu năm 2019 
 

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-SVHTT ngày 22/02/2019 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ - chỉ tiêu thi đua công 

tác Văn hóa, Gia đình và TDTT Khối thi đua các Phòng Văn hóa và Thông tin 

các huyện, thị xã, thành phố năm 2019, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo công tác quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và quảng cáo 6 tháng đầu năm 

2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT, QUẢNG CÁO 

1. Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã 

tham mưu UBND thành phố các văn bản liên quan đến công tác quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo như sau: 

- Công văn số 06/UBND-VHTT ngày 02/01/2019 về việc thực hiện kiểm 

tra hoạt động kinh doanh karaoke, nhà hàng, quầy bar rượu trên địa bàn thành 

phố năm 2019; 

- Công văn số 64/UBND-VHTT ngày 04/01/2019 về việc thực hiện kiểm 

tra hoạt động quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn thành phố năm 2019; 

- Kế hoạch số 642/KH-UBNDVHTT ngày 25/01/2019 về tổ chức tập 

huấn phổ biến quy định của pháp luật về việc thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới cho những người dẫn chương trình trên địa bàn thành phố; 

- Kế hoạch số 731/KH-UBND-VHTT ngày 25/01/2019 về việc thực hiện 

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

- Công văn số 827/UBND-VHTT ngày 28/01/2019 về việc phê duyệt 

chương trình biểu diễn văn nghệ tại Hội Hoa Xuân Nha Trang - Khánh Hòa lần 

thứ 6 năm 2019; 

- Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 về việc ban hành Kế 

hoạch tổ chức các tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao thành phố Nha 

Trang năm 2019; 

- Công văn số 1318/UBND-VHTT ngày 25/02/2019 về việc công tác quản 

lý và tổ chức lễ hội năm 2019; 
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- Công văn số 1477/UBND-VHTT ngày 01/3/2019 về việc kết quả công 

tác quản lý các hoạt động lễ hội, văn hóa - văn nghệ xuân Kỷ Hợi 2019; 

- Công văn số 1478/UBND-VHTT ngày 01/3/2019 về việc tổ chức biểu 

diễn chương trình nghệ thuật kỷ niệm 58 năm ngày thảm họa nạn nhân chất độc 

da ca dioxin Việt Nam ngày 10/8/1961-10/8/2019 và Đại hội nhiệm kỳ 4 năm 

2019 - 2023 của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Nha Trang; 

- Kế hoạch số 2215/KH-UBND-VHTT ngày 26/3/2019 về việc hoạt động 

thể dục, thể thao năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

- Kế hoạch số 2492/KH-UBND-VHTT ngày 02/4/2019 về việc tổ chức 

công tác tuyên truyền, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn 

thành phố Nha Trang; 

- Công văn số 2493/UBND-VHTT ngày 02/4/2019 về việc tổ chức tham 

gia “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2019; 

- Kế hoạch số 2500/KH-UBND-VHTT ngày 03/4/2019 về việc tổ chức 

Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

thành phố năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; 

- Công văn số 2690/UBND-VHTT ngày 09/4/2019 về việc phối hợp tổ 

chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 tại Đền Hùng Vương, phường Tân Lập, 

thành phố Nha Trang. 

2. Các văn bản do Phòng ban hành: 

- Kế hoạch số 1727/KH-VHTT ngày 20/12/2018 của Đội Kiểm tra liên 

ngành văn hóa - thông tin về việc kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke, nhà 

hàng quầy bar rượu trên địa bàn thành phố năm 2019; 

- Kế hoạch số 1757/KH-VHTT ngày 26/12/2018 của Đội Kiểm tra liên 

ngành văn hóa - thông tin về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo không đúng quy 

định trên địa bàn thành phố năm 2019; 

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

văn hóa và thông tin “Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; 

- Kế hoạch số 38/KH-VHTT ngày 07/01/2019 về việc phổ biến các quy 

định của pháp luật về quản lý hoạt động văn hóa năm 2019; 

- 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 62/VHTT- QLVH ngày 10/01/2019 về việc tổ chức kiểm 

tra, xử lý hình ảnh đồng tiền Việt Nam trong quảng cáo; 

- Công văn số 459/VHTT-QC ngày 08/4/2019 về việc tổ chức ra quân 

kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo, viết, vẽ bậy không đúng quy định trên 

địa bàn xã, phường; 
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- Kế hoạch số 602/KH-VHTT ngày 08/5/2019 của Đội Kiểm tra liên 

ngành văn hóa - thông tin thành phố về việc kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh 

doanh trò chơi điện tử máy bắn cá trên địa bàn thành phố năm 2019. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 20 hồ sơ hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trên địa bàn 

thành phố và các chương trình biểu diễn nghệ thuật của các phòng, ban, đơn vị 

trên địa bàn thành phố. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành các văn bản phối hợp đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên kiểm tra các đơn vị tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật, đề nghị các đơn vị chấp hành Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 

ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc sân khấu. 

2. Công tác hoạt động văn nghệ quần chúng 

- Trong 6 tháng đầu năm, đã tham mưu UBND thành phố tổ chức các hoạt 

động văn hóa - văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Kỷ Hợi năm 2019 như: 

Hội thi múa Lân - Sư - Rồng thành phố lần thứ XXIII-2019 với sự tham gia của 

các đội Lân - Sư - Rồng của 27 xã, phường, thu hút sự theo dõi của hơn 3000 

lượt người dân và du khách đến xem; Liên hoan Tiếng hát dân ca - nhạc cổ 

thành phố Nha Trang lần thứ XIII - 2019 với sự tham gia của 27 xã, phường; tổ 

chức 10 chương trình văn nghệ phục vụ tại Hội Hoa Xuân Nha Trang - Khánh 

Hòa năm 2019; 

- Tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2019 do Sở Văn hóa và 

Thể thao tổ chức; 

- Tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ trong Hội nghị biểu dương các 

gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2018 nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 

3 năm 2019; 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2019 và 

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019. 

3. Công tác quản lý, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ 

trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo 

a) Về hoạt động kinh doanh karaoke: 

Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin thành phố đã kiểm tra 36 cơ 

sở hoạt động kinh doanh karaoke. Qua kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành 

chính 02 cơ sở, với các hành vi vi phạm: Kinh doanh hoạt động karaoke không 

đúng nội dung, không đúng phạm vi quy định trong giấy phép, tham mưu Chủ 

tịch UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng 

số tiền 25.000.000 đồng. 
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b) Về công tác quảng cáo: 

Đội Kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra, xử lý các biển hiệu, bảng 

quảng cáo viết bằng chữ nước ngoài không đúng quy định nhất là biển hiệu, 

bảng quảng cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thể hiện chữ tiếng Trung 

Quốc, Hàn Quốc. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức kiểm tra được 72 cơ sở về 

biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định (30 biển hiệu, 33 bảng quảng 

cáo). Qua kiểm tra, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 06 cơ sở có 

bảng quảng cáo không đúng quy định, với các hành vi vi phạm: Quảng cáo vượt 

diện tích quy định của bảng quảng cáo đã cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 

thuận (01 cơ sở); Không thông báo về nội dung quảng cáo trên bảng đến cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo (03 cơ sở); Quảng cáo 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt (chữ Trung 

Quốc 01 cơ sở); Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thể hiện chữ nước 

ngoài (chữ tiếng Trung Quốc) mà không đặt bên dưới chữ tiếng Việt (01 cơ sở); 

tham mưu UBND thành phố xử phạt với tổng số tiền 65.500.000 đồng. 

Ngoài ra, Đội Kiểm tra liên ngành kiểm tra nhắc nhở 06 cơ sở. Tổ chức 

tháo gỡ 48 băng-rôn quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị và UBND các xã, 

phường kiểm tra tháo, gỡ 918 băng-rôn treo trên cây xanh, không đúng vị trí, 

đứt dây gây mất mỹ quan đô thị (không đúng quy định: 851; trên cây xanh: 67). 

4. Công tác tiếp nhận, tham mưu cấp giấy phép kinh doanh karaoke: 

Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 06 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh 

doanh karaoke, tham mưu UBND thành phố cấp 05 giấy phép kinh doanh 

karaoke; trả lại 01 hồ sơ cho tổ chức vì không đủ điều kiện để cấp phép. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha 

Trang đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực văn hóa, nghệ thuật và quảng cáo. Mặc dù số nhân viên hợp đồng phụ trách 

lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của đơn vị có dao động về tư tưởng trong thực hiện 

chủ trương của tỉnh về chấm dứt hợp đồng công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

2. Hạn chế 

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo nhất là biển 

hiệu không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài hoặc 

chữ nước ngoài lớn hơn khổ chữ tiếng Việt còn hạn chế, khó khăn do các chủ cơ 

sở kinh doanh thường xuyên thay đổi từ biển hiệu tiếng Trung Quốc sang tiếng 

Hàn Quốc. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm 

vụ của Sở Văn hóa và Thể thao giao cho đơn vị năm 2019. 
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 2. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng quầy bar 

rượu; các cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá trên địa bàn 

theo Kế hoạch đã được phê duyệt.  

3. Tham mưu UBND thành phố cấp phép kinh doanh karaoke theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

văn hóa, thể dục thể thao và quảng cáo trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu 

năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh (VBĐT) (b/c); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng - Đ/c Trang; 

- Lưu: VT, Long, Chi, Trâm.  

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

     

Đinh Văn Cường 
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