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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 27 văn bản, 

trong đó: 05 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: 

- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Lễ dâng hương tại Tượng đài Trần 

Hưng Đạo, phường Vĩnh Nguyên và Mộ Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong, xã 

Vĩnh Thạnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; theo dõi các chương trình 

văn hóa - văn nghệ tại Hội Hoa Xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2021. 

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền và công tác phòng, 

chống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại trong lĩnh vực văn hóa - thông tin năm 2021; 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 

năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2021. 

- Tổ chức họp 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; họp 

thống nhất hoạt động thông tin, tuyên truyền trong công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- 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, 
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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-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 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; kỷ niệm 80 

năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-

28/01/2021); 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 (từ ngày 25/12/2020 đến ngày 25/3/2021); tuyên 

truyền phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tuyên tuyền về Tết trồng 

cây Xuân Tân Sửu 2021; tuyên truyền lưu động bằng xe về công tác gọi công dân 

nhập ngũ năm 2021. 

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

phố và UBND các xã, phường đã thực hiện được 1.356 băng-rôn, 928m
2
 pano, 

1.000 lá cờ các loại. 

+ Tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng: 446 m
2
 pano, 150 pano, 601 băng-rôn, treo 900 lá cờ các loại, trang trí 98 

cổng thôn, tổ dân phố văn hóa; vận động Nhân dân trên địa bàn treo Quốc kỳ chào 

mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng. 

+ Tuyên truyền chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021: 50m
2
 pano, 30 

pano 0,8x2m, 900 lá cờ các loại, 605 câu băng-rôn, trang trí 215 cổng văn hóa; 

144 m
2
 pano về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

+ Tuyên truyền Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021: 150 băng-rôn, 100 lá cờ 

phướn. 
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- Tỷ lệ treo Quốc kỳ trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021 trên địa bàn thành phố đạt 97,6%. 

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 02 giấy phép biểu diễn nghệ thuật. 

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

b) Hoạt động văn hóa - văn nghệ 

- Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 28/01/2021, thành phố đã tổ chức thành 

công Hội thi múa Lân - Sư - Rồng thành phố lần thứ XV năm 2021 với sự tham 

gia của 32 đội thi trình diễn 49 tiết mục/05 nội dung (Mai hoa thung, Lân bộ, Lân 

địa bửu, Sư và Rồng). Ban Tổ chức đã trao 04 giải A, 07 giải B, 10 giải C và 19 

giải khuyến khích cho các đội. 

- Từ ngày 29/01/2021 đến ngày 30/01/2021, thành phố đã tổ chức Liên 

hoan Hát dân ca - nhạc cổ thành phố lần thứ XV năm 2021, có 17 đội đến từ 27 

xã, phường tham gia với 32 tiết mục. Kết quả, Ban Tổ chức trao 05 giải A, 09 giải 

B, 11 giải C cho các đội. 

- Từ ngày 02/02/2021, khai mạc Điểm báo Xuân Tân Sửu năm 2021 tại 

Thư viện Nha Trang với 110 bản sách, báo, tạp chí phục vụ đọc giả. 

- Tối ngày 04/02/2021, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân Nha Trang - 

Khánh Hòa năm 2021 với khoảng 200 tác phẩm trưng bày dự thi; đã đảm bảo an 

ninh trật tự, tổ chức biểu diễn thành công các tiết mục, chương trình văn nghệ 

phục vụ nhân dân và du khách theo đúng quy định.  

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 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó 01 cơ sở quảng cáo bằng băng-

rôn, 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 6.000.000 đồng về hành vi mở nhạc gây 

tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA. 

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

rao vặt 

- Đã đề nghị thực hiện băng-rôn tuyên truyền phải đảm bảo mỹ quan đô thị 

trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố. 

- Từ ngày 16/01 đến ngày 15/02/2021, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo 

quảng cáo bằng băng-rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp cho 06 đơn vị, trong đó 

băng-rôn ngang 01 tấm, băng-rôn dọc 45 tấm, khác 03. 
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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 

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

văn hóa nông thôn mới” 

Tham mưu UBND thành phố văn bản tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Báo cáo kết quả 02 năm 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

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

tang 

- Tháng 02/2021, 25/27 xã, phường thực hiện báo cáo. Vĩnh Trung, Vĩnh 

Trường không báo cáo. 

+ Việc cưới: có 126 đám cưới, trong đó có 24 trường hợp tổ chức theo nếp 

sống mới. 

+ Việc tang: có 192 đám tang, trong đó 192 trường hợp chấp hành không 

rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 09 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 kết quả việc kiểm tra, rà soát các công 

trình di sản trên địa bàn thành phố; văn bản tăng cường công tác quản lý, điều hành 

nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, 

cháy nổ, trộm cắp tại các di tích dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Trong tháng có 03 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 05 giải thành phố, xã Vĩnh Phương tổ chức 01 giải địa phương. 

6. Công tác du lịch:  

- Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo đảm bảo các hoạt động du 

lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành 

phố. 

- Đã hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 

năm 2021 đến 483 cơ sở kinh doanh du lịch; tổ chức nhắc nhở và yêu cầu các 

doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh 
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dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Sở Du 

lịch. 

- Tính đến tháng 02/2021, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 

thành phố là 115.817 người, so với cùng kỳ năm trước là 525.829 người chỉ bằng 

22,03%; trong đó khách quốc tế là 5.781 người, so với cùng kỳ năm trước là 

313.478 người bằng 1,84% so với năm trước. Số ngày khách lưu trú 269.897 

ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 29.647 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 

470,113 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước là 2.307,939 tỷ đồng, chỉ bằng 

20,37%. 

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

7. Công tác gia đình 

- Tham mưu UBND thành phố Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống 

bạo lực gia đình năm 2021 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 02 văn bản xử lý thông tin 

báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang. 

b) Công tác phát thanh: 

- Đã ban hành 18 văn bản hướng dẫn tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ 

sở như sau: 

+ Tuyên truyền Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 

+ Tuyên truyền Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Khánh 

Hòa về việc quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

+ Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; thông điệp an toàn giao thông 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công tác tổng vệ sinh môi trường phục 

vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 

năm 2021; Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021; tuyên truyền đảm bảo an 

toàn cho người dân và hệ thống điện trong dịp Tết Nguyên đán; phương thức 

tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022; công tác gọi công 

dân nhập ngũ năm 2021; tuyên truyền phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, 

bò; phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng; tuyên truyền kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn; Cuộc thi viết tìm 
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hiểu các văn bản Luật bắt đầu có hiệu lực từ năm 2021; tuyên truyền công tác gọi 

công dân nhập ngũ năm 2021; phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản. 

- Trong tháng 02/2021, tổng số cụm loa là: 459/478 cụm, trong đó 19 cụm 

không hoạt động. Tổng lượt phát tin tuyên truyền trong tháng là 8.617 lượt. 

c) Xuất bản - Photocopy, in ấn  

- Tổ chức rà soát, báo cáo các cơ sở in, xuất bản phẩm, photocopy. 

- Theo yêu cầu tại Công văn số 151/STTTT-TTBCXB ngày 15/01/2021 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra, rà soát, ngăn chặn việc phát tán 

tài liệu chống phát nhà nước, Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin đã tổ 

chức kiểm tra 03 cơ sở có kinh doanh văn phòng phẩm, bản lẻ sách; qua kiểm tra, 

không phát hiện các cuốn sách vi phạm được bày bán trên kệ sách và lưu trữ trên 

hệ thống máy vi tính. 

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

Tham mưu UBND thành phố Công văn về cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên 

sản phẩm FortiWeb; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số thành phố năm 2021; Công văn về 

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên Trang thông tin điện tử, mạng xã 

hội, màn hình điện tử tại các tòa nhà cao tầng, khu đô thị. 

10. Công tác bưu chính - viễn thông:  

- Tham mưu UBND thành phố Công văn cung cấp thông tin nhân sự nhận 

bưu gửi KT1. 

- Trong tháng, không có 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 02 trên địa bàn.  

b) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ 

Đã tổ chức được 11 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 06 cơ sở kinh doanh 

dịch vụ, qua kiểm tra, không xử phạt vi phạm hành chính. 

- Phương Sơn, Phước Tân, Ngọc Hiệp tổ chức kiểm tra đã lập biên bản 

nhắc nhở 06 cơ sở có biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định. Xã Vĩnh 

Trung và phường Vĩnh Nguyên không báo cáo. 
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- Các xã, phường đã tổ chức kiểm tra tháo gỡ 170 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 04 lượt quảng cáo bằng loa phóng thanh, thu được 603 tờ rơi quảng cáo 

tại các chốt đèn giao thông. 

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, 

chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021) và các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu 2021; 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. 

- Hoạt động tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở được UBND các xã, 

phường quan tâm chú trọng, cung cấp thông tin kịp thời đến Nhân dân trên địa 

bàn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong tháng, một số đơn 

vị có số lượt phát trên đài nhiều như: Phương Sơn, Vạn Thạnh, Vĩnh Phước, Vĩnh 

Lương, Vĩnh Thái,… 

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Tình trạng dán quảng cáo, rao vặt vẫn còn dưới dạng dán trên các trụ điện, 

bức tường, in rải trước nhà dân và phát tại các chốt đèn giao thông với các nội 

dung vay trả góp, hút hầm vệ sinh, bán đất,… chưa được ngăn chặn kịp thời, hiệu 

quả. 

- Việc treo băng rôn, panô tuyên truyền của các tổ chức dịch vụ chưa tốt, 

còn để đứt dây, gãy nẹp, rách làm mất mỹ quan đô thị. 

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 03/2021 

1. Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kỷ niệm 62 năm 

ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2021) và 32 năm “Ngày 

Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2021); 111 năm  Ngày Quốc tế Phụ nữ 

(08/3/1910  - 08/3/2021) và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2021); 90 

năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); Ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021; tuyên truyền phòng, chống Covid-19, dịch bệnh 

sốt xuất huyết, dịch bệnh ở người và tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh, thành phố năm 2021. 
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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; Internet, trò 

chơi điện tử công cộng. 

3. Tham mưu UBND thành phố tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân năm 2021; Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng, chống đuối 

nước năm 2021. 

4. Tham mưu UBND thành phố tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3 hàng năm, gặp mặt và tuyên dương các Gia đình hạnh phúc tiêu 

biểu năm 2021. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 02/2021 và nhiệm vụ công 

tác trọng tâm tháng 3/2021 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 PHÒNG 

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 02/2021 

(Kèm theo Báo cáo số 204/BC-VHTT ngày 22/02/2021 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

1. Công văn số 532/UBND-VHTT ngày 22/01/2021 về việc góp ý dự thảo 

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021. 

2. Công văn số 591/UBND-VHTT ngày 25/01/2021 về việc phối hợp rà 

soát, đánh giá thực trạng và cung cấp số liệu về hoạt động kinh tế thể thao. 

3. Công văn số 618/BC-UBND-VHTT ngày 26/01/2021 về việc phối hợp 

tổ chức Lễ dâng hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Nguyên nhân 

dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. 

4. Công văn số 626/UBND-VHTT ngày 26/01/2021 về việc góp ý dự thảo 

Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Khánh Hòa. 

5. Công văn số 657/UBND-VHTT ngày 27/01/2021 về việc góp ý dự thảo 

Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Chiến lược phát triển 

du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

6. Công văn số 666/UBND-VHTT ngày 27/01/2021 về phê duyệt chương 

trình biểu diễn văn nghệ tại Hội Hoa Xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2021. 

7. Công văn số 667/UBND-VHTT ngày 27/01/2021 về việc xử lý thông tin 

báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 12/01/2021 đến ngày 20/01/2021. 

8. Công văn số 752/UBND-VHTT ngày 01/02/2021 về góp ý dự thảo văn 

bản triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

9. Công văn số 768/UBND-VHTT ngày 01/02/2021 về việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 07/01/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa. 

10. Công văn số 769/UBND-VHTT ngày 01/02/2021 về báo cáo kết quả 

việc kiểm tra, rà soát các công trình di sản trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

11. Kế hoạch số 770/UBND-VHTT ngày 01/02/2021 về việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021. 

12. Kế hoạch số 780/KH-UBND ngày 01/02/2021 về tổ chức Lễ dâng 

hương tại Tượng đài Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Nguyên và Mộ Bình Tây Đại 

tướng Trịnh Phong, xã Vĩnh Thạnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

13. Kế hoạch số 790/KH-UBND-VHTT ngày 02/02/2021 về Kiểm tra 

khách tàu biển cập cảng Nha Trang và kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán 

hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch năm 2021. 
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14. Công văn số 838/UBND-VHTT ngày 03/02/2021 về cung cấp thông tin 

nhân sự nhận bưu gửi KT1. 

15. Công văn số 839/UBND-VHTT ngày 03/02/2021 về việc đảm bảo các 

hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

16. Công văn số 845/UBND-VHTT ngày 03/02/2021 về việc thực hiện 

công tác thông tin và truyền thông năm 2021. 

17. Công văn số 861/UBND-VHTT ngày 04/02/2021 về việc tăng cường 

công tác quản lý, điều hành nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội và tăng cường 

công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại các di tích dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021. 

18. Công văn số 862/UBND-VHTT ngày 04/02/2021 về việc tiếp tục triển 

khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

19. Công văn số 964/UBND-VHTT ngày 08/02/2021 về báo cáo kết quả 02 

năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

20. Công văn số 966/UBND-VHTT ngày 08/02/2021 về việc phối hợp 

cung cấp thông tin xây dựng báo cáo tình hình các hoạt động dịch vụ du lịch đêm 

trên địa bàn thành phố. 

21. Công văn số 967/UBND-VHTT ngày 08/02/2021 về việc đẩy mạnh 

hoạt động tuyên truyền về Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. 

22. Kế hoạch số 984/KH-UBND-VHTT ngày 09/02/2021 về việc kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn 

thành phố. 

23. Công văn số 990/UBND-VHTT ngày 09/02/2021 về việc Góp ý dự thảo 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ 

biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

24. Công văn số 1001/UBND-VHTT ngày 09/02/2021 về việc xử lý thông 

tin báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 05/01/2021 đến ngày 11/01/2021. 

25. Kế hoạch số 1084/KH-UBND ngày 19/02/2021 về hoạt động thông tin 

đối ngoại trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2021. 

26. Công văn số 1086/UBND-VHTT ngày 19/02/2021 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 từ ngày 16/12/2020 đến 31/01/2021. 

27. Công văn số 1090/UBND-VHTT ngày 19/02/2021 về việc tiếp tục triển 

khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 9865/KH-UBND-VHTT ngày 

12/12/2019 của UBND thành phố. 
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