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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 21 văn bản,
trong đó: 01 Kế hoạch và 20 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 thành lập 03 đoàn đi thăm , chúc Tết Tân
Sửu - năm 2021 các Thôn văn hóa - Tổ dân phố văn hóa tiêu biể u của năm 2020.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động văn hóa và thông tin “Mừng Đảng Mừng Xuân Tân Sửu 2021”; Kế hoạch xây dựng “Xã hội học tập” năm 2021;
Mục tiêu và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2021; Kế hoạch kiểm
tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện
Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham
nhũng” năm 2021 trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức họp thống nhất việc đăng cai tổ chức các liên hoan, hội thi văn
hóa - nghệ thuật năm 2021; thống nhất thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021; họp thẩm định Báo cáo
nghiên cứu khả thi Dự án: Mua sắm trang thiết bị âm thanh, ánh sáng cho Trung
tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; thống nhất việc xây dựng và đăng ký
chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao năm 2021; họp tổng kết khu liên cơ
quan năm 2020 và bàn giao nhiệm vụ Trưởng khu liên cơ quan năm 2021.
- 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
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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/UBNDTTra 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 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2021) và 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
(24/02/1930 - 24/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021; tuyên truyền chào
mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam;
tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương
lịch, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên
địa bàn thành phố Nha Trang (từ ngày 25/12/2020 đến ngày 25/3/2021); tuyên
truyền chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Tỷ lệ treo Quốc kỳ trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Dương lịch năm
2021 trên địa bàn thành phố đạt 96,1%.
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 08 giấy phép biểu diễn nghệ thuật.
- Thẩm định, tham mưu UBND thành phố cấp 02 giấy phép đủ điều kiện
kinh doanh karaoke theo đúng quy định.
- Đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke,
dịch vụ vũ trường, nhà hàng quầy bar rượu trên địa bàn thành phố năm 2021.
b) Hoạt động văn hóa - văn nghệ
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố đã tham gia Liên
hoan “Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ” lần thứ XXIX năm 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 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó 01 cơ sở có gắn bảng quảng cáo,
08 cơ sở kinh doanh karaoke, 01 cơ sở quầy bar. Qua kiểm tra, đã tham mưu
UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền 7.000.000
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đồng về hành vi không thông báo nội dung quảng cáo trên bảng đến cơ quan nhà
nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo.
d) Công tác quản lý hoạt động quảng cáo bằng băng-rôn, quảng cáo
rao vặt
- Đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động quảng cáo không đúng quy
định trên địa bàn thành phố năm 2021.
- Từ ngày 16/12 đến ngày 15/01/2021, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo
quảng cáo bằng băng-rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp cho 16 đơn vị, trong
đó băng-rôn ngang 01 tấm, băng-rôn dọc 1.579 tấm, khác 02.
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
Hướng dẫn trang trí cổng văn hóa nhân dịp Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân
Sửu năm 2021.
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 01/2021, 27/27 xã, phường thực hiện báo cáo.
+ Việc cưới: có 250 đám cưới, trong đó có 49 trường hợp tổ chức theo
nếp sống mới.
+ Việc tang: có 188 đám tang, trong đó 188 trường hợp chấp hành không
rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 16 trường
hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
4. Công tác di sản:
- Ban hành văn bản đề nghị kiểm tra, rà soát các di tích lịch sử - văn hóa; đề
nghị UBND xã Vĩnh Ngọc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tu bổ di tích đình Xuân
Lạc theo đúng quy định.
- Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh khảo sát đình Trí Nguyên,
phường Vĩnh Nguyên để công nhận di tích cấp tỉnh.
- Trong tháng có 01 di tích tổ chức lễ hội.
5. Công tác thể dục, thể thao:
Trong tháng, thành phố tổ chức 06 giải thể dục thể thao; trong đó Trung
tâm tổ chức 01 giải thành phố, phường Phước Long, Lộc Thọ, xã Vĩnh Phương
tổ chức 05 giải địa phương.
6. Công tác du lịch:
- Trong tháng 01/2021, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại
thành phố là 50.020 người, so với cùng kỳ năm trước là 400.669 người chỉ bằng
12,48%; trong đó khách quốc tế là 1.640 người, so với cùng kỳ năm trước là
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245.014 người bằng 0,67% so với năm trước, khách nội địa là 48.380 người. Số
ngày khách lưu trú 107.410 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 8.200 ngày.
Tổng doanh thu du lịch đạt 164,486 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước là
1.710,275 tỷ đồng, chỉ bằng 9,62%.
- Trong tháng, không có tàu biển quốc tế cập cảng Nha Trang.
- Ban hành văn bản đề nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.
7. Công tác gia đình
- Ban hành văn bản triển khai Đề án chăm sóc sự phát triển toàn diện trẻ
em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2020-2025 trên
địa bàn thành phố.
- Trong tháng, trên địa bàn thành phố không có bạo lực gia đình.
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:
- Đã ban hành 13 văn bản hướng dẫn tuyên truyền trên Đài Truyền thanh
cơ sở như sau:
+ Tuyên truyền Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm
hại; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý,
sử dụng pháo.
+ Tuyên truyền tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh ở người;
công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021; tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày
Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc
hội khóa XIV; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống
dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội
Xuân 2021; phòng, chống Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa
Lễ hội Xuân năm 2021; phòng, chống bệnh Lở mồm long móng; công tác
phòng, chống bạo lực gia đình; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; tuyên truyền về Chương
trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa; tuyên truyền chính sách pháp luật
nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tuyên truyền về sử
dụng điện an toàn, tiết kiệm; phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.
- Trong tháng 01/2021, tổng số cụm loa là: 466/478 cụm, trong đó 12 cụm
không hoạt động. Tổng lượt phát tin tuyên truyền trong tháng là 5.793 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 Công văn về việc đảm bảo an toàn thông tin
trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; kiện toàn Ban Biên
tập Trang Thông tin điện tử thành phố.
10. Công tác bưu chính - viễn thông:
- Tham mưu UBND thành phố văn bản trả lời ý kiến việc xây dựng, lắp
đặt trạm BTS tại phường Phước Long.
- 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 01 trên địa bàn.
b) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ
Đã tổ chức được 10 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 được 08 cơ sở kinh
doanh dịch vụ, qua kiểm tra, không xử phạt vi phạm hành chính.
- Lĩnh vực quảng cáo:
+ Chỉ có phường Phước Tân tổ chức kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở 04
cơ sở có biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định.
+ Các xã, phường đã tổ chức kiểm tra tháo gỡ 29 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 08 lượt quảng cáo bằng loa phóng thanh. Phường Phước Hải đã
kiểm tra thu được 20 tờ rơi quảng cáo tại các chốt đèn giao thông.
- Lĩnh vực kinh doanh karaoke: xã Vĩnh Ngọc kiểm tra 01 cơ sở;
- Lĩnh vực kinh doanh quán cà phê: phường Phước Hòa kiểm tra 02 cơ sở;
- Lĩnh vực internet, trò chơi điện tử: xã Phước Đồng 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 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản
Việt Nam, tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, công tác xây dựng đời sống văn
hóa; kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định, kiểm tra
hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố.
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2. Hạn chế
Tình trạng dán quảng cáo rao vặt dày đặc, nhếch nhác tại các hẻm đường
tái diễn trở lại gây mất mỹ quan đô thị thành phố.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02/2021
1. Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra hoạt động thông tin, tuyên truyền trực
quan, văn hóa - văn nghệ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt
Nam (03/02/1930-03/02/2021), 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh
Hòa (24/02/1930-24/02/2021), tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
13 của Đảng cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh năm 2021, công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2021, phòng,
chống dịch bệnh ở người, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, an
toàn vệ sinh thực phẩm và tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh, thành phố năm 2021.
2. Thực hiện các Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh
dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo thương mại; văn minh đô thị.
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. Tổ chức tổng kết công tác văn hóa - thông tin năm 2020 và ký kết công
tác thi đua văn hóa - thông tin và Đài Truyền thanh cơ sở năm 2021.
5. Tham mưu UBND thành phố theo dõi các hoạt động Hội Hoa Xuân
Nha Trang - Khánh Hòa năm 2021 và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể
dục, thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu - 2021.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 01/2021 và nhiệm vụ công
tác trọng tâm tháng 02/2021 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.
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PHỤ LỤC
Văn bản tham mưu UBND thành phố ban hành
trong lĩnh vực văn hóa - thông tin tháng 01/2021
(Kèm theo Báo cáo số 100/BC-VHTT ngày 21/01/2021
của Phòng Văn hóa và Thông tin)
1. Công văn số 9872/UBND-VHTT ngày 18/12/2020 về việc tăng cường
công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021 trên địa bàn thành phố.
2. Công văn số 9913/UBND-VHTT ngày 22/12/2020 về việc góp ý dự
thảo Quyết định ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh.
3. Công văn số 9956/BC-UBND-VHTT ngày 24/12/2020 về việc xử lý
thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 12/12/2020 đến
ngày 18/12/2020.
4. Công văn số 9983/UBND-VHTT ngày 25/12/2020 về việc góp ý
phương án thành lập Tổ phản ứng nhanh du lịch.
5. Công văn số 9987/UBND-VHTT ngày 25/12/2020 về việc tăng cường
tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
6. Công văn số 99/UBND-VHTT ngày 06/01/2021 về việc xử lý thông tin
báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 19/12/2020 đến ngày
28/12/2020.
7. Công văn số 102/UBND-VHTT ngày 06/01/2021 về việc thực hiện
kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, nhà hàng
quầy bar rượu trên địa bàn thành phố năm 2021.
8. Công văn số 106/UBND-VHTT ngày 06/01/2021 về việc đăng cai tổ
chức các liên hoan, hội thi văn hóa - nghệ thuật năm 2021.
9. Công văn số 114/UBND-VHTT ngày 06/01/2021 về việc cảnh báo
nguy cơ tấn công vào phần mềm SolarWinds.
10. Công văn số 152/UBND-VHTT ngày 08/01/2021 về việc xử lý thông
tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 29/12/2020 đến ngày
04/01/2021.
11. Kế hoạch số 153/KH-UBND-VHTT ngày 08/01/2021 về việc ra quân
tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định trên địa bàn thành
phố năm 2021.
12. Công văn số 154/UBND-VHTT ngày 08/01/2021 về thực hiện kiểm
tra hoạt động quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn thành phố năm 2021.
13. Công văn số 161/UBND-VHTT ngày 08/01/2021 về việc góp ý Dự
thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa phiên bản 2.0.
14. Công văn số 264/UBND-VHTT ngày 12/01/2021 về góp ý dự thảo Kế
hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2021.
Báo cáo ngành tháng 01 năm 2021
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15. Công văn số 319/UBND-VHTT ngày 14/01/2021 về việc xây dựng,
lắp đặt trạm BTS 20KH065 tại địa chỉ Lô L-08A-22, Khu đô thị An Bình Tân,
đường T-5 phường Phước Long, Tp Nha Trang.
16. Công văn số 321/UBND-VHTT ngày 14/01/2021 về việc đảm bảo an
toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
17. Công văn số 325/UBND-VHTT ngày 14/01/2021 về việc báo cáo tình
hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
năm 2020.
18. Công văn số 334/UBND-VHTT ngày 14/01/2021 về phối hợp cung
cấp thông tin thực hiện Dự án của WB.
19. Công văn số 373/UBND-VHTT ngày 15/01/2021 về việc góp ý dự
thảo Kế hoạch triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu
lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa.
20. Công văn số 452/UBND-VHTT ngày 20/01/2021 về việc cung cấp
thông tin, số liệu về tình hình triển khai dự án BMGF-VN tại các điểm thụ
hưởng dự án.
21. Công văn số 522/UBND-VHTT ngày 21/01/2021 về việc thông báo
lịch thăm, chúc Tết Tân Sửu năm 2021 các Thôn văn hóa - Tổ dân phố văn hóa
tiêu biểu của năm 2020.
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