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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 32 văn bản, 

trong đó: 01 Kế hoạch, 31 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: 

- Ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện Quy chế phối hợp 

trong công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố; Thông báo về việc thực hiện 

công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong 6 tháng cuối năm 2020; Quyết định về việc áp dụng biên lai điện tử thu 

phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực 

hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức họp về triển khai treo tuyến cáp quang quân sự trên hệ thống 

cột điện chiếu sáng có sẵn trên địa bàn thành phố; họp về công tác tuyên truyền 

trực quan một số sự kiện quan trọng trong năm 2020. 

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và hoạt 

động quảng cáo rao vặt trên địa bàn. 

- Tổ chức kiểm tra cơ sở có gắn biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng 

quy định; kinh doanh đại lý Internet, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng. 

- 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 trực quan, văn hóa - văn 

nghệ, thể dục, thể thao, lưu động bằng xe chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách 

mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 75 năm Ngày Truyền 

thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020); tuyên truyền về các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tuyên truyền trực 

quan và lưu động bằng xe về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 

- Kết quả tuyên truyền: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành 

phố và UBND các xã, phường đã thực hiện được 62 pano tuyên truyền trực quan 

với tổng diện tích là 512 m
2
 , trong đó 60m

2
 pano tại khu vực ngã sáu; 08 cụm 

pano tại 08 trạm quảng cáo rao vặt với kích thước 1,2x4m; 292 buổi tuyên 

truyền lưu động bằng xe; 945 lượt phát trên đài truyền thanh; xây dựng và đưa 

78 tin, 05 bài về phòng chống Covid-19 trong tình hình mới trên đài truyền 

thanh thành phố; thực hiện photo và phát 98.100 bộ tờ rơi về hướng dẫn sử dụng 

ứng dụng Ncovi và Bluezone cho các hộ dân trên địa bàn; 26/27 xã, phường đã 

thực hiện đăng tải hướng dẫn sử dụng ứng dụng Ncovi và Bluezone trên trang 

thông tin điện tử của địa phương; vận động các đơn vị quảng cáo thực hiện xã 

hội hóa pano tuyên truyền trực quan về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong tình hình mới tại 17 trạm quảng cáo rao vặt trên địa bàn. 

- Giải quyết kiến nghị của công dân về hoạt động tuyên truyền trên hệ 

thống loa truyền thanh không dây dọc tuyến công viên bờ biển Trần Phú. 

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: 

- Trong tháng, không tiếp nhận giấy phép biểu diễn nghệ thuật. 

- Không có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke.  

b) Hoạt động văn hóa - văn nghệ 

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 hóa - thông tin thành đã tổ 

chức kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó 02 cơ sở quảng cáo bằng 

băng-rôn, 01 cơ sở karaoke, 19 cơ sở kinh doanh đại lý Internet, trò chơi điện tử 

công cộng. Qua kiểm tra, đã tham mưu UBND thành phố xử phạt 02 cơ sở đại lý 

Internet với tổng số tiền là 7.500.000 đồng về các hành vi: kinh doanh trò chơi 

điện tử không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng; hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ sáng đến 

22 giờ đêm hàng ngày. 

- Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin thành phố và UBND các xã, 

phường đã thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết 

yếu chấp hành tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo Công văn số 5899/UBND-

YT ngày 09/8/2020 của UBND thành phố. UBND các xã, phường đã thực hiện 

gửi Thông báo yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh đến các cơ sở kinh 

doanh trên địa bàn. Kết quả: đã thực hiện giám sát được 160 cơ sở, trong đó 40 

cơ sở kinh doanh karaoke, 110 cơ sở kinh doanh đại lý Internet, trò chơi điện tử 

công cộng, 02 vũ trường, 06 quán bar, 02 cơ sở pub; qua kiểm tra, hầu hết các 

cơ sở kinh doanh đã chấp hành nghiêm theo chỉ đạo của UBND thành phố, riêng 

Đội kiểm tra liên ngành thành phố vào tối ngày 11/8/2020 đã kiểm tra, nhắc nhở 

và yêu cầu cơ sở karaoke Khánh Phương, phường Vĩnh Phước chấp hành tạm 

ngừng hoạt động kinh doanh. Xã Phước Đồng, phường Phương Sơn, Vĩnh Hải 

không báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát gửi về Phòng. 

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

rao vặt 

- Từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2020, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo 

quảng cáo bằng băng-rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp cho 29 đơn vị, trong 

đó băng-rôn ngang 86 tấm, băng-rôn dọc 1.927 tấm, khác 04. 

- Đội Kiểm tra liên ngành đã kiểm tra, lập biên bản nhắc nhở 02 trường 

hợp quảng cáo bằng băng-rôn không đúng quy định. 

- Báo cáo việc các đối tượng dán quảng cáo rao vặt cho vay trả góp có 

hành vi hâm dọa người đi tẩy xóa quảng cáo rao vặt. 

3. Công tác xây dựng đời sống văn hoá - văn minh đô thị 

Tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Đô thị văn minh” thành phố; Báo cáo 

kết quả 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” thành phố Nha Trang giai đoạn 2000-2020; lập hồ sơ đề nghị khen thưởng 

trong tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” (2000-2020) thành phố. 

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

Thực hiện kiểm tra 27/27 xã, phường theo Kế hoạch về tình hình triển 

khai việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. 
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b) Về xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới” 

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

việc tang 

- Tháng 8/2020, 27/27 xã, phường thực hiện báo cáo. 

+ Việc cưới: có 179 đám cưới, trong đó có 09 trường hợp tổ chức theo 

nếp sống mới. 

+ Việc tang: có 161 đám tang, trong đó 161 trường hợp chấp hành không 

rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 12 trường 

hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức). 

4. Công tác di sản: 

- Tham mưu UBND thành phố văn bản không đồng ý tổ chức lễ cúng giỗ 

truyền thống Lăng Ông Nam Hải tại Đình lăng Cù Lao, phường Vĩnh Thọ. 

- Ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác 

quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. 

- Đình Trí Nguyên của phường Vĩnh Nguyên đã tiến hành khởi công xây 

dựng tu bổ với tổng dự toán kinh phí là 8.026.440.000 đồng. 

5. Công tác thể dục, thể thao: 

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 

16/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ về 

thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao 

đến năm 2020”. 

- Ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường tăng cường quản lý 

hoạt động bơi và dạy bơi tại cơ sở. 

- Trong tháng, thành phố đã tổ chức 04 giải thể dục thể thao, trong đó 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức 03 giải, phường 

Ngọc Hiệp tổ chức 01 giải ở địa phương; Trung tâm tham gia 03 giải cấp tỉnh. 

6. Công tác du lịch:  

- Tham mưu UBND thành phố văn bản phản hồi việc giải quyết nội dung 

văn bản số 42/TTTTXTDL ngày 16/7/2020 của Trung tâm Thông tin Xúc tiến 

Du lịch tỉnh; văn bản đăng ký sự kiện, hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc 

gia 2021; văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động ngành du 

lịch Khánh Hòa trong 6 tháng cuối năm 2020. 

- Tính đến tháng 8/2020, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 

thành phố là 837.912 người, so với cùng kỳ năm trước là 4.592.874 người chỉ 

bằng 18,24%; trong đó khách quốc tế là 361.810 người, so với cùng kỳ năm 

trước là 2.279.022 người, bằng 15,88%, khách nội địa là 476.102 người. Số 

ngày khách lưu trú 2.720.279 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 1.653.169 



 
5 

 

Báo cáo ngành tháng 8 năm 2020 

ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 3.574,199 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước 

là 16.797,515 tỷ đồng, chỉ bằng 21,28%. 

- Trong tháng, không có tàu biển quốc tế cập cảng Nha Trang. 

7. Công tác gia đình 

- Tham mưu UBND thành phố Báo cáo kết quả triển khai Chương trình 

hành động quốc gia về bạo lực gia đình đến năm 2020. 

- Trong tháng, thành phố xảy ra 01 vụ bạo lực gia đình về thể xác tại xã 

Vĩnh Thạnh; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.250.000 đồng và yêu cầu 

ký cam kết. 

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

a) Công tác báo chí: 

Trong tháng 8/2020, Phòng tham mưu UBND thành phố 03 văn bản về xử 

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

b) Công tác phát thanh: 

- Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo chuyển đổi Đài Truyền 

thanh không dây sang Đài Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông; văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của đài truyền thanh cơ sở. 

- Đã ban hành 20 văn bản hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài 

Truyền thanh cơ sở như sau: 

+ Tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật phòng, chống tác hại 

của rượu, bia và Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 21/CT-TTg 

ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp 

nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn 

mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình 

mới; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

+ Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh 

Khánh Hòa năm 2020. 

+ Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới; phát sóng 32 chương trình phát thanh tuyên truyền phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; tuyên truyền tổ chức mai táng đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid-19; giới thiệu chương trình biểu diễn nghệ thuật Văn hóa Dân gian tỉnh 

Khánh Hòa; tuyên truyền ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp 

trái phép; phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em; công tác phòng, chống bệnh 
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bạch hầu; Cuộc thi viết “Nha Trang, Khánh Hòa - Điểm đến an toàn, thân thiện, 

văn minh” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa; công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới; tuyên truyền về dân số và phát triển. 

- Trong tháng 8/2020, tổng số cụm loa hoạt động là: 405/424 cụm, trong 

đó đang sửa chữa, 19 cụm không hoạt động. Tổng lượt phát tin tuyên truyền 

trong tháng là 5.644 lượt. UBND phường Phước Hòa đã được UBND thành phố 

cấp kinh phí trang bị, lắp đặt máy phát mới. 

Xã Vĩnh Thạnh, phường Vĩnh Hòa không báo cáo tình hình hoạt động đài 

tháng 8/2020. 

- Hướng dẫn phát âm tuyên truyền trên Đài truyền thanh thành phố và xã, 

phường theo kiến nghị của cử tri. 

c) Xuất bản - Photocopy, in ấn  

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

- Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo tuyên truyền cài đặt ứng 

dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Ncovi và Bluezone trong phòng, chống 

dịch Covid-19; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định Đề cương 

và dự toán chi tiết dự án “Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin về ứng phó sự cố, 

bảo đảm an toàn thông tin mạng”. 

10. Công tác bưu chính - viễn thông:  

- Tham mưu UBND thành phố văn bản trả lời ý kiến treo tuyến cáp quang 

quân sự trên hệ thống cột điện chiếu sáng có sẵn trên địa bàn thành phố. 

- Trong tháng, đã tiếp nhận và tham mưu UBND thành phố giải quyết 02 

hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng. 

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 8 trên địa bàn.  

b) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ 

c) Về công tác kiểm tra văn hóa - quảng cáo - thông tin - du lịch 

- Trong tháng, các xã, phường đã tập trung tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, 

vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như karaoke, vũ trường, 

quầy bar, internet, trò chơi điện tử,…tạm dừng hoạt động kinh doanh trong thời 

gian cách ly xã hội theo Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa. 

- Lĩnh vực quảng cáo: 
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+ Phường Phương Sài, Vạn Thắng đã tổ chức kiểm tra. Phường Phương 

Sài đã lập biên bản nhắc nhở 02 cơ sở có biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng 

quy định. Chủ tịch UBND phường Phương Sài ban hành 01 Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi thông báo không đúng nội dung quảng cáo trên 

bảng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo với số tiền 

là 3.000.000 đồng. 

+ Các xã, phường đã kiểm tra thu giữ 840 tờ rơi quảng cáo tại các chốt 

đèn giao thông và tổ chức kiểm tra tháo gỡ 66 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 24 lượt quảng cáo bằng loa phóng thanh. Chủ tịch UBND phường Vạn 

Thắng ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 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. 

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, lưu động bằng xe và trên đài truyền thanh chào mừng kỷ niệm 75 năm 

Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) và các nhiệm vụ 

chính trị khác của thành phố, công tác xây dựng đời sống văn hóa, kiểm tra, xử 

lý biển hiệu, bảng quảng cáo không quy định, hoạt động kinh doanh đại lý 

Internet, trò chơi điện tử công cộng. 

2. Hạn chế 

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

gỡ băng-rôn tuyên truyền nhiệm vụ hết hạn theo đề nghị của Phòng. 

- Tình trạng Quốc kỳ trên một số cổng thôn, tổ dân phố văn hóa bị rách, 

cũ, bạc màu nhưng công chức văn hóa - xã hội không quan tâm, theo dõi sát sao 

và chủ động tham mưu UBND xã, phường xử lý kịp thời, để Phòng kiểm tra, 

đôn đốc, nhắc nhở. 

- Công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo rao vặt còn 

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

nhếch nhác. 

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9/2020 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ 

niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020), kỷ niệm 51 năm thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2020) và kỷ niệm 51 năm ngày mất của Người 

(02/9/1969-02/9/2020); tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa 

lần thứ V năm 2020; công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn giao 

thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn. 
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2. Tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 

công cộng; quảng cáo; trò chơi điện tử; văn minh đô thị. 

3. Tổ chức đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2020. 

4. Đôn đốc các xã, phường hoàn thành hồ sơ thực hiện chỉ tiêu số người, 

số hộ gia đình thể thao thường xuyên năm 2020. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 8/2020 và nhiệm vụ công 

tác trọng tâm tháng 9/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin./.  

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

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

- Sở Du lịch (b/c); 

- Văn phòng Thành ủy (b/c); 

- UBND thành phố (b/c); 

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

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

- UBND các xã, phường; 

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

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

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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PHỤ LỤC 

Văn bản tham mưu UBND thành phố ban hành 

trong lĩnh vực văn hóa - thông tin tháng 8/2020 

(Kèm theo Báo cáo số 1094 /BC-VHTT-HCTH ngày 21/8/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

1. Công văn số 5482/UBND-VHTT ngày 24/7/2020 về lắp đặt bảng tuyên 

truyền về bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô tại bãi biển Hòn Chồng. 

2. Công văn số 5496/UBND-VHTT ngày 27/7/2020 về việc kết quả thực 

hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn 

thành phố Nha Trang. 

3. Công văn số 5497/UBND-VHTT ngày 27/7/2020 về tuyên truyền trực 

quan trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, Nha Trang.  

4. Công văn số 5499/UBND-VHTT ngày 27/7/2020 về góp ý dự thảo Quy 

chế hoạt động Ban chỉ đạo phát triển Du lịch Khánh Hòa. 

5. Công văn số 5507/UBND-VHTT ngày 27/7/2020 về góp ý phương án 

trình bày bia lưu niệm tại Công viên A.Yersin, thành phố Nha Trang. 

6. Công văn số 5509/UBND-VHTT ngày 27/7/2020 về việc góp ý các dự 

thảo quyết định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” 

về văn học nghệ thuật năm 2021 tỉnh Khánh Hòa. 

7. Công văn số 5540/UBND-VHTT ngày 27/7/2020 về việc triển khai 

công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020 trên địa bàn thành phố. 

8. Công văn số 5541/UBND-VHTT ngày 27/7/2020 về điều chỉnh quy mô 

và thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. 

9. Công văn số 5542/UBND-VHTT ngày 27/7/2020 về xử lý thông tin 

báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 09/7/2020 đến ngày 

17/7/2020. 

10. Công văn số 5646/UBND-VHTT ngày 31/7/2020 về việc đăng ký các 

sự kiện, hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2021. 

11. Công văn số 5647/UBND-VHTT ngày 31/7/2020 về việc góp ý dự 

thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng 

Khánh Hòa. 

12. Công văn số 5676/UBND-VHTT ngày 31/7/2020 về tổ chức cúng giỗ 

truyền thống Lăng Ông Nam Hải tại Đình lăng Cù Lao, phường Vĩnh Thọ. 

13. Báo cáo số 5702/BC-UBND-VHTT ngày 03/8/2020 về việc kết quả 

thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020 trên 

địa bàn thành phố. 
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14. Công văn số 5706/UBND-VHTT ngày 03/8/2020 về phản hồi giải 

quyết nội dung văn bản số 42/TTTTXTDL ngày 16/7/2020 của Trung tâm 

Thông tin Xúc tiến Du lịch. 

15. Công văn số 5722/UBND-VHTT ngày 04/8/2020 về việc tạm dừng tổ 

chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. 

16. Công văn số 5728/UBND-VHTT ngày 04/8/2020 về việc chuyển đổi 

Đài Truyền thanh không dây sang Đài Truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông. 

17. Công văn số 5779/UBND-VHTT ngày 06/8/2020 về việc phối hợp xử 

lý quảng cáo rao vặt cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính trên địa bàn thành phố Nha 

Trang đợt 2. 

18. Công văn số 5782/UBND-VHTT ngày 06/8/2020 về góp ý các nội 

dung liên quan đến việc dựng Bia lưu niêm sự kiên Tết Mậu Thân 1968. 

19. Công văn số 5784/UBND-VHTT ngày 06/8/2020 về việc giải quyết 

các kiến nghị của doanh nghiệp du lịch sau Hội nghị. 

20. Báo cáo số 5785/BC-UBND-VHTT ngày 06/8/2020 về tổng kết thực 

hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động 

của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ 

Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về 

thể dục, thể thao” đến năm 2020. 

21. Công văn số 5926/UBND-VHTT ngày 10/8/2020 về chi trả nhuận bút, 

phụ cấp và thù lao cho việc điều hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử 

thành phố Nha Trang trong tháng 07/2020. 

22. Kế hoạch số 5976/KH-UBND-VHTT ngày 12/8/2020 về tổng kết 20 

năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

thành phố Nha Trang (2000 - 2020). 

23. Công văn số 5986/UBND-VHTT ngày 12/8/2020 về việc khảo sát và 

cung cấp số liệu, thông tin về hiện trạng hệ thống truyền thanh cơ sở; hiện trạng 

hệ thống bảng tin điện tử công cộng. 

24. Công văn số 6050/UBND-VHTT ngày 13/8/2020 về việc tuyên truyền 

cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

25. Công văn số 6051/UBND-VHTT ngày 13/8/2020 về việc triển khai 

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Nha Trang, Khánh Hòa - Điểm đến an toàn, 

thân thiện, văn minh” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa. 

26. Công văn số 6052/UBND-VHTT ngày 13/8/2020 về việc báo cáo kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền trực quan một số sự kiện quan trọng. 

27. Báo cáo số 6055/BC-UBND-VHTT ngày 13/8/2020 về kết quả thực 

hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 

2020” theo Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ. 
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28. Công văn số 6126/UBND-VHTT ngày 17/8/2020 về việc xử lý thông 

tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 28/7/2020 đến ngày 

11/8/2020. 

29. Công văn số 6161/UBND-VHTT ngày 18/8/2020 về việc góp ý dự 

thảo Kế hoạch tổng kết Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa giai 

đoạn 2015-2020 và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Du lịch. 

30. Tờ trình số 6211/TTr-UBND-VHTT ngày 19/8/2020 về việc đề nghị 

Sở Văn hóa và thể thao tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Khánh Hòa. 

31. Công văn số 6239/UBND-VHTT ngày 20/8/2020 về việc triển khai 

thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa trong 6 tháng cuối 

năm 2020. 

32. Công văn số 6258/UBND-VHTT ngày 20/8/2020 về việc xử lý thông 

tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 12/8/2020 đến ngày 

17/8/2020. 
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