
  UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            

           Số: 1405/BC-VHTT-TTCS                Nha Trang, ngày  08  tháng  11  năm 2019

  

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương 

và phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo và viết đặt biển hiệu 

trên địa bàn thành phố Nha Trang 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 báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền các 

ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và phổ biến các quy định của pháp luật về 

quảng cáo và viết đặt biển hiệu năm 2019 như sau: 

1. Về hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, 

các sự kiện chính trị, văn hóa 

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

hoạch và ban hành 16  văn bản hướng dẫn tuyên truyền trực quan, văn hóa – văn 

nghệ, thể dục, thể thao:  

- Công văn số 02/HD-VHTT-TTCS ngày 02/01/2019 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về Hướng dẫn 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); 

- Công văn số 188/HD-VHTT-TTCS ngày 18/02/2019 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về Hướng dẫn tuyên truyền trực quan, văn hóa – văn nghệ, thể dục, 

thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 

(03/3/1959- 03/3/2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989- 

03/3/2019); 

- Công văn số 384/HD-VHTT-TTCS ngày 27/3/2019 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về Hướng dẫn tuyên truyền trực quan, văn hóa – văn nghệ, thể dục, 

thể thao chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa 

(02/4/1975- 02/4/2019) và 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975- 30/4/2019); 

- Công văn số 538/HD-VHTT-TTCS ngày 22/4/2019 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về Hướng dẫn tuyên truyền trực quan, văn hóa – văn nghệ chào 
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mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 

07/5/2019); 

- Công văn số 539/HD-VHTT-TTCS ngày 22/4/2019 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về Hướng dẫn tuyên truyền trực quan, văn hóa – văn nghệ Chào 

mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 

19/5/2019). 

- Công văn số 410/VHTT-TTCS ngày 01/4/2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin về Hướng dẫn tuyên truyền trực quan Tháng hành động về An toàn, 

vệ sinh lao động năm 2019. 

- Công văn số 871/VHTT-TTCS ngày 04/7/2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin về Hướng dẫn tuyên truyền trực quan, văn hóa – văn nghệ kỷ niệm 72 

năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2019); 

- Công văn số 870/HD-VHTT-TTCS ngày 04/7/2019 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa 

– văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống đấu tranh CM 

của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ( 16/7/1930-16/7/2019); 

- Công văn số 987/HD-VHTT-TTCS ngày 01/8/2019 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa 

– văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ( 1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người ( 02/9/1969-

02/9/2019); 

 - Công văn số 987/HD-VHTT-TTCS ngày 01/8/2019 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa 

– văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ( 1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người ( 02/9/1969-

02/9/2019); 

- Công văn số 986/HD-VHTT-TTCS ngày 01/8/2019 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa 

– văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 74 năm CM Tháng Tám thành công ( 

19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945-02/9/2019); 

- Công văn số 1244/HD-VHTT-TTCS ngày 07/10/2019 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin về Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa 

– văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 74 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa 

kháng chiến ( 23/10/1961-23/10/2019 ) 58 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh 

trên biển  ( 23/10/1961- 23/10/2019) và 73 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam 

Ranh ( 18/10/1946 - 18/10/2019);  
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- Công văn số 1247/VHTT-TTCS ngày 07/10/2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin về Hướng dẫn tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 

2019; 

- Công văn số 988/VHTT-TTCS ngày 01/8/2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin về Hướng dẫn tuyên truyền trực quan Ngày Hội toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc năm 2019. 

2. Về phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản hướng dẫn quy 

định về quảng cáo, viết đặt biển hiệu 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành các kế hoạch, văn bản phổ biến 

các quy định về quảng cáo, viết đặt biển hiệu và các văn bản mới ban hành: 

- Công văn số 29/VHTT-PBGDPL ngày 04/01/2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin về việc đăng ký văn bản Luật triển khai phổ biến trong năm 2019; 

- Kế hoạch số 38/KH-VHTT ngày 07/01/2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin về việc phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động văn 

hóa năm 2019; 

- Công văn số 1210/VHTT-TTCS ngày 25/9/2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin về việc hướng dẫn tuyên truyền Điều 33 của Luật Quảng cáo và Điều 

62 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ trên hệ 

thống Đài Truyền thanh xã, phường; 

 - Công văn số 1318/VHTT-TTCS ngày 22/10/2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin về tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe về các quy định của pháp 

luật trong hoạt động quảng cáo bằng loa phát thanh. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất 

nước, địa phương và phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo và viết 

đặt biển hiệu trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin./. 

 Kính báo cáo./. 

                              

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c) (VBĐT); 

- UBND thành phố  (VBĐT)(b/c); 

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (VBĐT); 

- Trang Thông tin điện tử ( Trâm).  

- Lưu: VT, Long, Trâm.(2b)   

  TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

   

 Đinh Văn Cường 
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