
      

Kính gửi:  UBND thành phố Nha Trang. 

                         

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-UBND-VHTT ngày 21/4/2020 của 

UBND thành phố Nha Trang về hoạt động thông tin, tuyên truyền đại hội đảng 

bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chào 

mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 

như sau: 

I. Công tác triển khai: 

Đã ban hành các văn bản sau: 

- Công văn số 689/VHTT-TTCS ngày 12/6/2020 về việc hướng dâñ hoạt 

động thông tin , tuyên truyền trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao 

chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

- Kế hoạch số 690/KH-VHTT-TTCS ngày 12/6/2020 về thông tin, tuyên 

truyền lưu động bằng xe chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha 

Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Công văn số 742/VHTT-TTCS ngày 23/6/2020 về việc hướng dẫn tuyên 

truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 

trên Đài Truyền thanh xã, phường. 

- Công văn số 436/VHTT-CNTT ngày 16/4/2020 về việc xây dựng 

chuyên mục tuyên truyền về Đại hội chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên trang thông tin điện tử của thành phố, các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường. 

- Công văn số 554/VHTT-CNTT ngày 13/5/2020 về việc tăng cường đăng tải 

thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trên trang thông tin điện tử xã, phường. 

II. Kết quả thực hiện: 

1. Công tác tuyên truyền: 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố và UBND các xã, 

phường đã thực hiện được 925 m
2
 pano, 760 băng-rôn trong đó 117 băng-rôn 
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được trang trí tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hóa, 59 buổi tuyên truyền lưu 

động bằng xe, 156 lượt phát trên đài truyền thanh, treo 1.400 lá cờ các loại, xây 

dựng 26 tin, 05 bài viết và 14 chuyên mục để thông tin, tuyên truyền đến người 

dân về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể 

như sau: 

TT Đơn vị 

Tuyên truyền trực quan Tuyên 

truyền 

lưu 

động 

bằng 

xe 

Tuyên 

truyền 

trên đài 

truyền 

thanh 

Ghi 

chú 

Băng-rôn 

trên 

tuyến 

đường 

Băng-rôn 

tại cổng 

văn hóa 

Pano  

(m
2
) 

1 Lộc Thọ 30 8 9 2 6  

2 Ngọc Hiệp 18 0 2 2 6  

3 Phước Đồng 20 5 9 2 6  

4 Phước Hải 20 10 8 2 6  

5 Phước Hòa 30 0 9 2 0  

6 Phước Long 30 1 0 2 6  

7 Phước Tân 30 3 2 2 6  

8 Phước Tiến 20 10 3 2 6  

9 Phương Sài 35 5 5 2 6  

10 Phương Sơn 13 10 2 2 6  

11 Tân Lập 24 9 4 2 6  

12 Vạn Thạnh 20 3 6 2 6  

13 Vạn Thắng 20 4 0 2 6  

14 Vĩnh Hải 20 17 8 2 6  

15 Vĩnh Hiệp 20 0 2 2 6  

16 Vĩnh Hòa 20 5 6 2 6  

17 Vĩnh Lương 17 3 8 2 6  

18 Vĩnh Ngọc 15 3 4 2 6  

19 Vĩnh Nguyên 26 4 5 2 6  

20 Vĩnh Phước 30 0 0 2 6  

21 Vĩnh Phương 20 10 10 2 6  

22 Vĩnh Thái 40 2 3 2 6  

23 Vĩnh Thạnh 25 0 0 2 6  

24 Vĩnh Thọ 30 0 0 2 6  

25 Vĩnh Trung 20 1 01 2 6  

26 Vĩnh Trường 20 0 10 2 6  
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27 Xương Huân 30 4 06 2 6  

28 

Trung tâm 

Văn hóa- 

Thông tin và 

Thể thao 

thành phố  

210 
 

803 5 
 

 

 
Tổng cộng 643 117 925 59 156  

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

Để đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo nhằm thiết thực 

chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin đã 

ban hành văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, 

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

đúng nơi quy định tại các tuyến đường, hẻm phố. 

- UBND các xã, phường đã đồng loạt tổ chức ra quân tháo gỡ quảng cáo 

rao vặt vào ngày 04/7/2020. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Công 

ty Cổ phần Môi trường đô thị thành phố đã tổ chức kiểm tra tháo gỡ 38 băng-rôn 

quảng cáo hết thời hạn trên các tuyến đường.  

3. Công tác hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao 

27/27 xã, phường không có tổ chức hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục, 

thể thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020-2025. 

III. Đánh giá chung: 

1. Ưu điểm: 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố và các xã, phường 

đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng nhiều hình thức: trực quan, 

lưu động bằng xe và trên đài truyền thanh theo hướng dẫn của Phòng.  

2. Hạn chế: 

- Trong hoạt động tuyên truyền trực quan, một số xã, phường không chủ 

động kiểm tra băng-rôn tuyên truyền, khoán trắng cho đơn vị quảng cáo thực 

hiện nên khi treo xong thì băng-rôn bị xiêu vẹo, nhăn nhúm, không tháo gỡ 

băng-rôn tuyên truyền nhiệm vụ hết hạn, băng-rôn quảng cáo thương mại để 

Phòng Văn hóa và Thông tin phải kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần. 

- Công tác tuyên truyền lưu động bằng xe còn một vài xã, phường không 

có công chức Văn hóa-Xã hội cùng tham gia vì bận công việc khác, gây khó 

khăn cho công tác quản lý trong quá trình tuyên truyền, cá biệt có xe tuyên 

truyền của phường bỏ đội hình tuyên truyền giữa chừng. 
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- Công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo rao vặt còn 

một vài xã, phường còn để quảng cáo rao vặt dán tại các bức tường của hẻm phố 

nhếch nhác như Vĩnh Hải, Phước Hải, Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc, Ngọc Hiệp. 

Trên đây là báo cáo kết quả tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Phòng Văn hóa và Thông tin./.  

 

Nơi nhận (VBĐT):    
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Phòng Tài chính- Kế hoạch TP; 

- UBND các xã, phường; 

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

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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