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I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác tham mưu: 

Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 41 văn bản; 

trong đó: 02 Kế hoạch, 39 văn bản hành chính (Phụ lục kèm theo Báo cáo). 

2. Công tác điều hành: 

Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm như sau: 

- Tham mưu UBND thành phố Kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân Nha 

Trang - Khánh Hòa năm 2020; Kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền đại 

hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Phòng Văn hoá và Thông tin. 

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; hoạt 

động quảng cáo; thể dục thể thao; kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm, 

kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch; kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại 

các điểm tham quan du lịch. 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định 54/2019/NĐ-

CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ Vũ 

trường; họp sơ kết công tác quản lý hoạt động quảng cáo năm 2019 và triển khai 

nhiệm vụ 2020; họp rút kinh nghiệm trong công tác tu bổ di tích; công tác quản 

lý di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố 10 tháng đầu năm 2019. 

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền ứng phó cơn bão số 5, số 6 và 

mưa lớn; tổ chức nghiệm thu lắp đặt hệ thống loa tuyên truyền có công suất lớn 

tại 11 xã, phường. 

- Tiếp tục thực hiện các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như:  

Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố về Ban 

hành Chương trình hành động của UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, 

Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 24/01/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 

26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ 
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cương trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Nha Trang; Kế hoạch số 

7016/KH-UBND ngày 02/12/2016 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 

29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai 

đoạn 2016-2020; Công văn số 6695/UBND ngày 25/9/2018 về việc triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa; 

Công văn số 5069/UBND-TTra ngày 25/6/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác thông tin - tuyên truyền: 

Đã hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể 

dục, thể thao kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11); Ngày Thế giới 

xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (09/11); tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng 

niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2019 (17/11/2019); tuyên 

truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên 

cơ sở giới đình 2019; tuyên truyền trực quan Ngày Di sản văn hóa và Hội thi 

Tìm hiểu di sản văn hóa cấp tỉnh lần thứ III - năm 2019; tuyên truyền trực quan 

và lưu động bằng xe về công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho 

công dân nhập ngũ năm 2020; tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn thành phố quý 4 năm 2019; tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đợt 3 - 2019; tuyên truyền lưu 

động bằng xe về phòng, chống cơn bão số 5, số 6 và mưa lớn; tuyên truyền lưu 

động bằng xe về các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo bằng loa 

phát thanh. 

2. Về quản lý văn hoá - thông tin, văn hóa - văn nghệ và quảng cáo: 

a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp giấy phép 

hoạt động kinh doanh karaoke: 

- Báo cáo kết quả công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa 

bàn thành phố năm 2019. 

- Trong tháng 11/2019, Phòng đã tiếp nhận 04 Thông báo của Sở Văn hóa 

và Thể thao về biểu diễn nghệ thuật. 

- Trong tháng, đã tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh 

karaoke và tham mưu UBND thành phố ký trả kết quả cho tổ chức theo đúng 

quy định.  

b) Hoạt động văn hóa - văn nghệ: 

Tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh 

Hòa lần thứ VI năm 2019. 

c) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa 

- thông tin - quảng cáo - du lịch 
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Trong tháng, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã 

tiến hành kiểm tra 14 cơ sở, trong đó: 04 cơ sở lưu trú, 09 cơ sở có gắn biển 

hiệu, bảng quảng cáo, 01 cơ sở Internet. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm. 

c) Công tác quản lý hoạt động quảng cáo bằng băng-rôn, quảng cáo 

rao vặt: 

- Từ ngày 16/10 đến ngày 15/11/2019, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo 

quảng cáo bằng băng-rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp cho 17 đơn vị, trong 

đó băng-rôn ngang 01 tấm, băng-rôn dọc 430 tấm, khác 03. 

- Trong tháng, Đội Kiểm tra liên ngành đã kiểm tra và nhắc nhở 02 cơ sở 

quảng cáo bằng băng-rôn. 

3. Công tác xây dựng đời sống văn hoá: 

a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa 

Tham mưu UBND thành phố kế hoạch xét tặng danh hiệu khu dân cư văn 

hóa hàng năm và xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa. 

b) Về xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới 

- Ban hành văn bản đề nghị gửi bảng chấm điểm các tiêu chí xây dựng 

“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” 

năm 2019 và hồ sơ đề nghị công nhận đạt Danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới”; “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2019. 

- Xác nhận hoàn thành tiêu chí 8 và tiêu chí 16 trong trong xây dựng nông 

thôn mới đối với xã Vĩnh Lương. 

c) Kết quả vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang 

- Tháng 11/2019, 27/27 xã, phường thực hiện báo cáo. 

+ Việc cưới: có 182 đám cưới, trong đó có 15 trường hợp tổ chức theo 

nếp sống mới. 

+ Việc tang: Tháng 11/2019, trên địa bàn thành phố có 152 đám tang, 

trong đó: 152 trường hợp chấp hành không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa 

tang đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 07 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, 

công chức, viên chức). 

4. Công tác di sản: 

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội 

trên địa bàn thành phố năm 2019. 

- Tổ chức gặp mặt nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2019. 

- Tại phường Vạn Thạnh có 02 di tích là đình Vạn Thạnh có 15 Sắc phong 

và Đình Phương Câu có 05 sắc phong được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 

ban hành Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu quý, hiếm của tỉnh năm 2019. 
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- Trong tháng 11/2019, có 05 di tích tổ chức lễ hội. 

5. Công tác thể dục, thể thao: 

- Thực hiện báo cáo tổng kết công tác thể dục, thể thao năm 2019. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu số người tập luyện thể thao thường 

xuyên và hộ gia đình thể thao năm 2019. 

- Tổng hợp hồ sơ đăng ký đơn vị thể dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh (11 xã, 

phường: Phường Phương Sơn, Phường Vạn Thạnh, Phường Lộc Thọ, Phường 

Vĩnh Phước, Phường Vĩnh Hòa, Phường Ngọc Hiệp, Xã Vĩnh Phương, Phường 

Phước Long, Phường Xương Huân, Xã Vĩnh Thái, Xã Vĩnh Thạnh) và hồ sơ 

đăng ký đơn vị thể dục thể thao tiên tiến cấp thành phố (09 xã, phường: Phường 

Phước Tân, Phường Phước Hải, Phường Tân Lập, Phường Vạn Thắng, Phường 

Vĩnh Thọ, Phường Phương Sài, Phường Phước Hòa, Phường Vĩnh Trường, Xã 

Vĩnh Hiệp). 

- Đã tổ chức kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao 

trong đó có 05 cơ sở đã nghỉ hoặc chuyển địa điểm kinh doanh. 

- Trong tháng 11/2019, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành 

phố tham gia 02 giải cấp tỉnh. 

6. Công tác du lịch:  

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

trong Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2019. 

- Tính đến tháng 11/2019, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 

thành phố là 5.568.639 người; trong đó khách quốc tế là 2.793.400 người; khách 

nội địa là 2.775.239 người. Số ngày khách lưu trú 16.694.791 ngày khách; trong 

đó ngày khách quốc tế là 11.045.465 ngày, ngày khách nội địa là 5.649.326 

ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 23.040,531 tỷ đồng. 

- Trong tháng, có 01 tàu biển quốc tế cập cảng Nha Trang với 2.200 

khách lên bờ tham quan thành phố. Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý 

buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức 

kiểm tra 01 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch. 

- Đề nghị phối hợp triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5 trong 

hoạt động du lịch. 

7. Công tác gia đình 

- Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phòng chống 

xâm hại tình dục đối với trẻ em năm 2019. 

- Trong tháng, thành phố xảy ra không xảy ra bạo lực gia đình. 

8. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản:   

a) Công tác báo chí: 
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Trong tháng 11/2019, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 02 

văn bản về xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang. 

b) Công tác phát thanh: 

- Đã ban hành 04 văn bản hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở như sau: 

+ Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật phòng, chống tham 

nhũng năm 2018. 

+ Tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam 09/11; tuyên truyền khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020. 

- Trong tháng 11/2019, tổng số cụm loa hoạt động là: 425/460 cụm, trong 

đó đang sửa chữa, không hoạt động: 35 cụm. Tổng lượt phát tin tuyên truyền 

trong tháng là 3.640 lượt. 

Phường Lộc Thọ không nộp báo cáo hoạt động đài truyền thanh tháng 

11/2019. 

c) Xuất bản - Photocopy, in ấn  

Tổ chức kiểm tra, thu hồi các xuất bản phẩm vi phạm gồm “Hack não 

1500 từ tiếng Anh nạp siêu tốc 1500 từ trong 50 ngày với âm thanh tương tự và 

truyện chêm” của Nhà xuất bản Hà Nội và “Hack não 1500 từ tiếng Anh” của 

Nhà xuất bản Lao động Xã hội. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm. 

9. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin: 

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai đánh giá, xếp 

hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã các xã phường thuộc thành phố. 

- Triển khai đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố. 

10. Công tác bưu chính - viễn thông:  

- Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn 

dịch vụ bưu chính công ích trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Trong tháng, đã tiếp nhận và tham mưu UBND thành phố cấp 02 giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng cho công dân, tổ chức đúng thời gian quy định. 

11. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:  

a) Về hoạt động tuyên truyền trực quan 

Trong tháng, công chức Văn hóa - Xã hội đã tham mưu cho UBND các 

xã, phường tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động 

trực quan thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 11 trên địa bàn.  

b) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ 

Đã tổ chức được 27 chương trình văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân.  
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c) Về công tác kiểm tra văn hóa - quảng cáo - thông tin - du lịch 

Trong tháng 11/2019, các xã, phường đã tổ chức kiểm tra được 19 cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ở các lĩnh vực, xử phạt vi phạm hành chính 06 trường hợp 

với tổng số tiền là 43.850.000 đồng, trong đó:  

- Lĩnh vực quảng cáo: 

+ Các xã, phường: Vĩnh Phước, Phước Tiến, Phương Sài và Phước Hải đã 

tổ chức kiểm tra được 09 cơ sở có biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy 

định. Trong đó yêu cầu sửa chữa, tháo gỡ biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng 

quy định là 08 cơ sở (06 biển hiệu, 02 bảng quảng cáo); Chủ tịch UBND phường 

Phương Sài xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp về bảng quảng cáo với 

số tiền là 3.500.000 đồng với hành vi vi phạm: Không thông báo về nội dung 

quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo.  

+ Đã kiểm tra thu giữ 233 tờ rơi quảng cáo tại các chốt đèn giao thông và 

tổ chức kiểm tra tháo gỡ 395 băng-rôn treo trên cây xanh nơi công cộng, không 

đúng vị trí, đứt dây gây mất mỹ quan đô thị; kiểm tra, nhắc nhở 27 lượt quảng 

cáo bằng loa phóng thanh. Chủ tịch UBND phường Phương Sài xử phạt vi phạm 

hành chính 01 trường hợp về hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến 

mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội với số tiền là 350.000 đồng. 

- Lĩnh vực kinh doanh karaoke: phường Ngọc Hiệp, Vĩnh Phước đã 

kiểm tra 04 cơ sở, trong đó phường Ngọc Hiệp đã xử phạt vi phạm hành chính 

02 cơ sở với số tiền 35.000.000 đồng. 

- Lĩnh vực Internet, trò chơi điện tử: xã Phước Đồng, phường Phương 

Sài kiểm tra 02 cơ sở, trong đó phường Phương Sài xử phạt vi phạm hành chính 

01 cơ sở với số tiền 1.000.000 đồng. 

- Lĩnh vực game bắn cá: phường Ngọc Hiệp, Vĩnh Trường kiểm tra 02 

cơ sở, trong đó phường Ngọc Hiệp xử phạt 01 cơ sở với số tiền 4.000.000 đồng. 

- Lĩnh vực lưu trú: phường Phương Sơn kiểm tra 01 cơ sở. 

- Lĩnh vực kinh doanh bar: phường Lộc Thọ kiểm tra 01 cơ sở. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chính trị của thành phố giao như hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực 

quan; tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, công tác xây dựng đời sống 

văn hóa, thể dục thể thao kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không quy 

định; kiểm tra lưu trú, kiểm tra chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan.  
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2. Hạn chế:  

Bên cạnh những việc làm được, vẫn còn hạn chế như: 

Trong tháng, việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành như tuyên truyền 

công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2020, tổ chức kiểm tra các loại hình kinh 

doanh dịch vụ văn hóa còn hạn chế do ảnh hưởng mưa, bão.  

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12/2019 

1. Hướng dẫn thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động 

trực quan: kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 

Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2019); 73 năm Ngày Toàn 

quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2019), tuyên truyền công tác khám sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020, Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2019 và phòng, chống thiên tai năm 2019. 

2. Tổ chức kiểm tra các cơ sở du lịch, văn hóa công cộng, quảng cáo và tình 

hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại điểm tham quan du lịch. 

3. Thực hiện kiểm tra thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2019. 

4. Chấm điểm thi đua công tác văn hóa - thông tin, ứng dụng công nghệ thông 

tin, phường văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa năm 2019 cho các xã, phường. 

5. Tổng kết hoạt động văn hóa- thông tin của đơn vị năm 2019. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 11/2019 và nhiệm vụ công 

tác trọng tâm tháng 12/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin./.  

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

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (VBĐT, b/c); 

- Sở Du lịch (VBĐT, b/c); 

- Văn phòng Thành ủy (b/c); 

- UBND thành phố (VBĐT, b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c);                   

- Các phòng: TC-KH, Thống kê (VBĐT, b/c);                                    
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP 

(Tổ Truyền thanh, VBĐT); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trang Thông tin điện tử của Phòng (Bình);                                                           

- Trưởng phòng, Phó Tr. phòng;                                    
- Lưu: VT, Trâm.    

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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                                                                   PHỤ LỤC 

Văn bản tham mưu UBND thành phố ban hành 

trong lĩnh vực văn hóa - thông tin tháng 11/2019 

(Kèm theo Báo cáo số 1485 /BC-VHTT-HCTH ngày 22/11/2019 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

1. Công văn số 8526/UBND-VHTT ngày 23/10/2019 về tham quan triển 

lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu về đất nước, con người - bảo vệ môi trường 

và biến đổi khí hậu - các dân tộc trong cộng đồng ASEAN năm 2019. 

2. Công văn số 8548/UBND-VHTT ngày 24/10/2019 về việc báo cáo kết 

quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 và góp ý dự thảo Kế hoạch 

ứng dụng CNTT năm 2020. 

3. Giấy phép số 8574/UBND-VHTT ngày 24/10/2019 về việc giấy phép 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke DNTN Chính Thắng. 

4. Công văn số 8584/UBND-VHTT ngày 25/10/2019 về việc tăng cường 

quản lý hoạt động Đài truyền thanh xã, phường. 

5. Công văn số 8585/UBND-VHTT ngày 25/10/2019 về phổ biến, triển 

khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính Phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

6. Công văn số 8642/UBND-VHTT ngày 28/10/2019 về việc thực hiện 

tuyên truyền Đại hội đại biểu LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và toàn quốc lần 

thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. 

7. Công văn số 8695/UBND-VHTT ngày 30/10/2019 về việc kết quả triển 

khai đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp xã phường thuộc thành 

phố Nha Trang. 

8. Công văn số 8699/UBND-VHTT ngày 30/10/2019 về việc góp ý dự 

thảo Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy 

Khánh Hòa. 

9. Công văn số 8702/UBND-VHTT ngày 30/10/2019 về việc xử lý thông 

tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 15/10/2019 đến ngày 

24/10/2019. 

10. Công văn số 8703/KH-UBND-VHTT ngày 30/10/2019 về kết quả 

triển khai kiểm tra, xử lý quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức 

tương tự khác gắn trên tiện giao thông ( xe ô tô, xe máy) trong nội thành thành 

phố Nha Trang. 

11. Công văn số 8704/UBND-VHTT ngày 30/10/2019 về chấn chỉnh các 

hoạt động quảng cáo không đúng quy định tại các Siêu Thị, trung tâm thương 

mại trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
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12. Công văn số 8725/UBND-VHTT ngày 31/10/2019 về việc phúc đáp 

Công văn ngày 10/10/2019 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Espace Business 

Huế tại Nha Trang. 

13. Công văn số 8729/UBND-VHTT ngày 31/10/2019 về việc cung cấp 

số liệu báo cáo, tin, bài trên Trang thông tin điện tử thành phố. 

14. Công văn số 8807/UBND-VHTT ngày 04/11/2019 về việc góp ý dự 

thảo Kế hoạch tổ chức Lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2019. 

15. Công văn số 8933/UBND-VHTT ngày 08/11/2019 về việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 15/10/2019 của Thành ủy Nha Trang. 

16. Kế hoạch số 8934/KH-UBND-VHTT ngày 08/11/2019 về việc tổ 

chức Hội Hoa Xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019. 

17. Công văn số 8942/UBND-VHTT ngày 11/11/2019 về việc cung cấp 

số tài khoản phí, lệ phí chờ nộp NSNN mở tại Kho bạc Nhà nước của các cơ 

quan trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

18. Công văn số 8961/UBND-VHTT ngày 11/11/2019 về việc xử lý thông 

tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 24/10/2019 đến ngày 

30/10/2019. 

19. Công văn số 8963/UBND-VHTT ngày 11/11/2019 về việc góp ý dự 

thảo kế hoạch triển khai Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 13/9/2019 của BTV Tỉnh ủy. 

20. Công văn số 8964/UBND-VHTT ngày 11/11/2019 về việc báo cáo 

đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Nha Trang 

năm 2019. 

21. Công văn số 8966/UBND-VHTT ngày 11/11/2019 về trả lời đơn kiến 

nghị đặt tên đường trong khu tái định cư thuộc dự án Khu trung tâm đô thị 

Thương mại-Dịchvụ-Tài chính-Du lịch Nha Trang của ông Đinh Xuân Choán. 

22. Công văn số 8967/UBND-VHTT ngày 11/11/2019 về việc trả lời đơn 

kiến nghị đặt tên đường trong khu tái định cư thuộc dự án Khu trung tâm đô thị 

Thương mại-Dịch vụ-Tài chính-Du lịch Nha Trang của ông Hoàng Ngọc Kính. 

23. Công văn số 8968/UBND-VHTT ngày 11/11/2019 về việc trả lời đơn 

ồng Nguyễn Minh Thu kiến nghị đặt tên đường trong Khu tái định cư thuộc dự 

án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang. 

24. Công văn số 8969/UBND-VHTT ngày 11/11/2019 về việc trả lời đơn 

kiến nghị Nguyễn Thị Huê đặt tên đường trong Khu Tái định cư thuộc dự án 

Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang. 

25. Công văn số 8970/UBND-VHTT ngày 11/11/2019 về việc trả lời đơn 

kiến nghị đặt tên đường trong Khu Tái định cư thuộc dự án Khu trung tâm đô thị 

Thương mại - Dịch vụ -Tài chính-Du lịch Nha Trang của ông Nguyễn Văn Đỏ. 

26. Công văn số 8971/UBND-VHTT ngày 11/11/2019 về việc trả lời đơn 

kiến nghị đặt tên đường trong khu tái định cư thuộc dự án Khu trung tâm đô thị 

Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang của bà Nguyễn Thị Hảo. 
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27. Công văn số 9071/UBND-VHTT ngày 13/11/2019 về việc thực hiện 

đánh giá xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019. 

28. Công văn số 9081/UBND-VHTT ngày 13/11/2019 về cử cán bộ tham 

gia đoàn thẩm định điểm dư lịch trên địa bàn tỉnh bà Nguyễn Thị Thanh Phú. 

29. Công văn số 9125/UBND-VHTT ngày 15/11/2019 về việc thực hiện 

tuyên truyền Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/2019. 

30. Công văn số 9126/BC-UBND-VHTT ngày 15/11/2019 về việc kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2019. 

31. Công văn số 9139/UBND-VHTT ngày 15/11/2019 về việc cung cấp 

thông tin cho Tạp chi Doanh nghiệp và Thương mại. 

32. Công văn số 9176/UBND-VHTT ngày 18/11/2019 về việc đẩy mạnh 

tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ bưu chính công ích trên Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. 

33. Công văn số 9177/UBND-VHTT ngày 18/11/2019 về việc góp ý dự 

thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

34. Công văn số 9181/UBND-VHTT ngày 18/11/2019 về việc rà soát, 

hoàn thiện nội dung Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ 

hành phục vụ khách du lịch quốc tế tàu biển. 

35. Kế hoạch số 9220/UBND-VHTT ngày 19/11/2019 về hoạt động thông 

tin, tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

36. Công văn số 9221/UBND-VHTT ngày 19/11/2019 về việc tổ chức 

biểu diễn chương trình nghệ thuật gây quỹ “Tri ân nghĩa tình đồng đội” năm 

2019 - 2020. 

37. Công văn số 9227/UBND-VHTT ngày 19/11/2019 về việc đề xuất 

kinh phí nâng cấp Đài Truyền thanh thành phố. 

38. Giấy phép số 9246/UBND-VHTT ngày 19/11/2019 về Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Công ty Vinpearl. 

39. Công văn số 9268/UBND-VHTT ngày 20/11/2019 về việc báo cáo 

tình hình đặt, đổi tên đường Dương Hiến Quyền và đường Ba Làng tại phường 

Vĩnh Hòa. 

40. Công văn số 9286/UBND-VHTT ngày 20/11/2019 về việc xây dựng 

Banner phòng chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử thành phố. 

41. Công văn số 9313/UBND-VHTT ngày 21/11/2019 về việc hỗ trợ Ban 

tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. 
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