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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 24 văn bản, 

trong đó: 02 Kế hoạch và 22 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: 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn thành phố; ban hành Quyết định thành lập Tổ tự kiểm tra, rà soát hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Tổ chức họp giải quyết kiến nghị của xã, phường về kinh phí giữa Mặt 

trận và thôn, tổ dân phố về triển khai đăng ký và bình xét danh hiệu gia đình văn 

hóa năm 2020. 

- 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 

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; Công văn số 8722/UBND-
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TTra ngày 13/11/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

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 chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 

(19/12/1946-19/12/2020), 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12); 

tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-

28/11/2020); tuyên truyền lưu động bằng xe về Bảo hiểm xã hội tự nguyện và 

Bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố; tuyên truyền công tác khám 

tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2021; tuyên 

truyền ứng phó mưa lớn diện rộng, áp thấp nhiệt đới. 

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

phố và UBND các xã phường đã thực hiện 60m
2
 pano, 600 lá cờ và 589 băng-

rôn tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-

19/12/2020), 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-

22/12/2020) và 31 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12). 

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, đã tiếp nhận 09 giấy phép biểu diễn nghệ thuật. 

b) Hoạt động văn hóa - văn nghệ 

- Tham mưu UBND thành phố quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội Hoa 

Xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2021. 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố thực hiện 01 

chương trình văn nghệ phục vụ hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm Ngày Hội quốc 

phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020). 

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

- thông tin - quảng cáo - du lịch 

Trong tháng, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin thành đã tổ chức 

kiểm tra 08 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó 02 cơ sở có gắn biển hiệu, bảng 

quảng cáo không đúng quy định, 06 cơ sở quảng cáo bằng băng-rôn. 

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

rao vặt 

Từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2020, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo 

quảng cáo bằng băng-rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp cho 42 đơn vị, trong 

đó băng-rôn ngang 09 tấm, băng-rôn dọc 3.458 tấm, khác 08. 
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3. Công tác xây dựng đời sống văn hoá - văn minh đô thị 

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

Thông báo các thôn, tổ dân phố vi phạm Điều 13 của Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Làng văn 

hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.  

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 12/2020, 27/27 xã, phường thực hiện báo cáo. 

+ Việc cưới: có 169 đám cưới, trong đó có 25 trường hợp tổ chức theo 

nếp sống mới. 

+ Việc tang: có 176 đám tang, trong đó 176 trường hợp chấp hành không 

rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 04 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 tăng cường công tác quản lý, tổ chức 

lễ hội năm 2021 trên địa bàn thành phố. 

- Ban hành văn bản đề nghị tăng cường quản lý trong lĩnh vực Di sản văn 

hóa; hướng dẫn kiện toàn Ban quản lý di tích trên địa bàn thành phố. 

- Đề nghị các xã, phường kiểm tra, lập hồ sơ tu bổ di tích theo đúng quy 

định: đình Xuân Sơn (Vĩnh Trung), đình Trường Đông (Vĩnh Trường), đình Xuân 

Lạc (Vĩnh Ngọc), đình Vĩnh Điềm (Ngọc Hiệp), đình Bích Đầm (Vĩnh Nguyên). 

- Trong tháng có 02 di tích tổ chức lễ hội. 

5. Công tác thể dục, thể thao: 

Trong tháng, Trung tâm tham gia 01 giải cấp tỉnh. 

6. Công tác du lịch:  

- Tham mưu UBND thành phố văn bản đăng ký tổ chức chương trình, sự 

kiện dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Tính đến tháng 12/2020, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 

thành phố là 1.016.988 người, so với cùng kỳ năm trước là 5.949.657 người chỉ 

bằng 17,09%; trong đó khách quốc tế là 370.056 người, so với cùng kỳ năm 

trước là 3.025.724 người bằng 12,23% so với năm trước, khách nội địa là  

646.932 người. Số ngày khách lưu trú 3.059.580 ngày; trong đó ngày khách 

quốc tế là 1.694.424 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 4.180 tỷ đồng, so với 

cùng kỳ năm trước là 23.258,660 tỷ đồng, chỉ bằng 17,97%. 

- Trong tháng, không có tàu biển quốc tế cập cảng Nha Trang. 
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- Ban hành văn bản đề nghị thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố. 

7. Công tác gia đình 

Trong tháng, trên địa bàn thành phố xảy ra 01 vụ bạo lực gia đình về thể 

xác tại xã Vĩnh Lương. Đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 

1.250.000 đồng. 

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

a) Công tác báo chí: 

Trong tháng, đã tham mưu UBND thành phố 03 văn bản 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 ứng dụng công nghệ thông tin - viễn 

thông đối với 04 xã trong năm 2021. 

- Đã ban hành 13 văn bản hướng dẫn tuyên truyền trên Đài Truyền thanh 

cơ sở như sau: 

+ Tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Lực lượng dự bị 

động viên năm 2019; Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của 

Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 

24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc 

gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. 

+ Tuyên truyền công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công 

dân nhập ngũ năm 2021; phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; về công tác gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền triển khai Chiến lược tài 

chính toàn diện quốc gia; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp 

luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; thanh toán không dùng tiền mặt; 

ngăn chặn hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép; tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; công tác tổng vệ sinh môi 

trường trên địa bàn thành phố sau mưa bão; công tác quản lý, điều hành và bình 

ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

- Trong tháng 12/2020, tổng số cụm loa là: 467/478 cụm, trong đó 11 cụm 

không hoạt động. Tổng lượt phát tin tuyên truyền trong tháng là 5.870 lượt. 

c) Xuất bản - Photocopy, in ấn  

9. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin: 
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Tham mưu UBND thành phố Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, 

phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước thành phố Nha Trang giai đoạn 2021-2025; Công văn về 

việc bảo đảm an ninh mạng. 

10. Công tác bưu chính - viễn thông:  

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 12 trên địa bàn.  

b) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ 

Đã tổ chức được 09 chương trình văn hóa - văn nghệ phục vụ Nhân dân. 

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

- Trong tháng, các xã, phường đã tổ chức kiểm tra tháo gỡ 28 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 15 lượt quảng cáo bằng loa phóng thanh. 

- Phường Lộc Thọ đã tổ chức kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh liên quan đến 

vấn đề tiếng ồn. 

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 kỷ niệm 74 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2020), 

76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) 

và 31 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020), tuyên 

truyền trên Đài Truyền thanh, công tác xây dựng đời sống văn hóa; kiểm tra, xử 

lý biển hiệu, bảng quảng cáo không quy định. 

2. Hạn chế 

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 01/2021 

1. Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền trực quan kỷ niệm 91 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); tiếp tục thực hiện 

công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người; an toàn giao thông, 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, v.v… 

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo. 
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3. Kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các 

điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị. 

4. Triển khai công tác đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân 

phố văn hóa năm 2021. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 12/2020 và nhiệm vụ công 

tác trọng tâm tháng 01/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin./.  

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

- Sở Thông tin và Truyền thông (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);                                                           

- Lãnh đạo phòng;                                    
- Lưu: VT, Trâm.  

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nhã 
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PHỤ LỤC 

Văn bản tham mưu UBND thành phố ban hành 

trong lĩnh vực văn hóa - thông tin tháng 12/2020 

(Kèm theo Báo cáo số 1700/BC-VHTT ngày 21/12/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

1. Công văn số 8966/UBND-VHTT ngày 23/11/2020 về việc báo cáo kết 

quả thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ 

thuật Bài chòi Khánh Hòa” trong năm 2020. 

2. Công văn số 8974/UBND-VHTT ngày 23/11/2020 về việc góp ý dự 

thảo công tác phối hợp xử lý số điện thoại dùng để quảng cáo, rao vặt sai quy 

định trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

3. Báo cáo số 8975/BC-UBND-VHTT ngày 23/11/2020 về việc kết quả 

hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố năm 2020. 

4. Công văn số 8990/UBND-VHTT ngày 23/11/2020 về việc triển khai 

thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9928/UBND-KGVX. 

5. Công văn số 9065/UBND-VHTT ngày 24/11/2020 về việc xem xét xác 

nhận hoàn thành tiêu chí 8.3 trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Nha 

Trang năm 2020. 

6. Kế hoạch số 9274/KH-UBND-VHTT ngày 02/12/2020 về việc học tập, 

quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban 

Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành 

và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. 

7. Công văn số 9365/UBND-VHTT ngày 04/12/2020 về việc đề nghị 

UBND thành phố ký văn bản chỉ đạo hoạt động các Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao cấp xã năm 2020. 

8. Công văn số 9366/UBND-VHTT ngày 04/12/2020 về việc kinh phí chi 

cho công tác bình xét danh hiệu gia đình văn hóa. 

9. Công văn số 9367/UBND-VHTT ngày 04/12/2020 về việc thực hiện 

pano tuyên truyền Ngày nhân quyền thế giới 10/12/2020. 

10. Công văn số 9459/UBND-VHTT ngày 08/12/2020 về việc góp ý dự 

thảo Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020. 

11. Kế hoạch số 9478/KH-UBND-VHTT ngày 09/12/2020 về việc Kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an 

toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Nha 

Trang giai đoạn 2021 - 2025. 

12. Công văn số 9494/UBND-VHTT ngày 09/12/2020 về việc xử lý thông 

tin báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 27/11/2020 đến ngày 03/12/2020. 
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13. Công văn số 9495/UBND-VHTT ngày 09/12/2020 về đăng ký tổ chức 

chương trình, sự kiện dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

14. Công văn số 9542/UBND-VHTT ngày 10/12/2020 về việc 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 11/2020. 

15. Công văn số 9580/UBND-VHTT ngày 11/12/2020 về việc phối hợp 

báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

16. Công văn số 9628/UBND-VHTT ngày 14/12/2020 về việc bảo đảm an 

ninh mạng. 

17. Công văn số 9667/UBND-VHTT ngày 14/12/2020 về việc báo cáo 

thực hiện Kế hoạch số 4507/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh. 

18. Công văn số 9668/UBND-VHTT ngày 14/12/2020 về chuyển đổi đài 

truyền thanh không dây sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông đối với 04 xã trong năm 2021. 

19. Công văn số 9709/UBND-VHTT ngày 15/12/2020 về đánh giá kết 

quả trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2020, phương hướng năm 2021. 

20. Công văn số 9712/UBND-VHTT ngày 15/12/2020 về việc góp ý dự 

thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát 

triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021. 

21. Công văn số 9749/UBND-VHTT ngày 16/12/2020 về việc góp ý dự 

thảo Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa năm 2021. 

22. Công văn số 9772/UBND-VHTT ngày 17/12/2020 về việc xử lý thông 

tin báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 04/12/2020 đến ngày 11/12/2020. 

23. Công văn số 9824/UBND-VHTT ngày 18/12/2020 về việc chi trả 

nhuận bút, phụ cấp và thù lao cho việc điều hành hoạt động của Trang Thông tin 

điện tử thành phố tháng 12/2020. 

24. Công văn số 9836/UBND-VHTT ngày 18/12/2020 về việc đề nghị 

phối hợp tạo điều kiện để thực hiện chương trình kích cầu du lịch của thành phố. 
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