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I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH

1. Công tác tham mưu

Trong tháng, đã tham mưu UBND thành phố ban hành 28 văn bản; trong

đó 01 Kế hoạch, 27 văn bản hành chính (Phụ lục kèm 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 kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương, đặt vòng

hoa kỷ niệm 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 -

23/10/2022).

- Tổ chức họp lấy ý kiến phúc đáp xin lắp đặt 02 bảng quảng cáo kết hợp

tuyên truyền trên đất công; hỗ trợ tổ chức ghi hình ngoại cảnh gameshow “Tôi

yêu chợ Việt” của Báo Thanh niên.

- Ban hành Thông báo phân công thực hiện các giải pháp cải thiện và

nâng cao Chỉ số PARI, SIPAS, PCI, PAPI của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2022

và những năm tiếp theo; xây dựng Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “Vì

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

- 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
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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; Công văn số 408/UBND-NV ngày

21/01/2022 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác thông tin - tuyên truyền

- Đã hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày

Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2022), 77 năm Ngày Nha Trang

- Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2022); tuyên truyền kỷ niệm 120

năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân; tuyên truyền các món ăn, đặc sản Khánh

Hòa được chọn vào Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2021 - 2022); tuyên

truyền ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022; Tuần lễ hưởng ứng học tập

suốt đời năm 2022; tuyên truyền trực quan, lưu động về công tác khám tuyển

sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

năm 2023; việc thực hiện cấp Căn cước công dân, đăng ký sử dụng các ứng

dụng trực tuyến.

- Kết quả: thành phố đã thực hiện được 130m2 pano, 478 băng-rôn, 32

buổi tuyên truyền lưu động bằng xe, nhiều tin, bài tuyên truyền trên hệ thống đài

truyền thanh.

+ Tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”: 01 cụm

pano diện tích 40m2, 132 băng-rôn dọc, xây dựng 03 tin tuyên truyền trên đài

truyền thanh thành phố, phát thanh trên đài truyền thanh cơ sở.

+ Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”

04/10/2022: 02 cụm pano với tổng diện tích 90m2, 264 băng-rôn dọc, xây dựng

21 tin, 03 bài tuyên truyền trên đài truyền thanh thành phố, 708 lượt phát trên

đài truyền thanh cơ sở; 32 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe.

+ Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022: 82 phướn;

xây dựng 10 tin, bài về về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt

đời, xây dựng xã hội học tập; vai trò của chuyển đổi số, công nghệ thông tin

hiện đại…đối với việc học tập suốt đời; Thư viện thành phố đã phục vụ sách lưu

động tại 03 trường Tiểu học cho 3.421 học sinh.

- Đề nghị UBND các xã, phường tiếp nhận và phân phát tài liệu tuyên

truyền “Mức xử phạt đối với một số lỗi khi tham gia giao thông bằng xe mô tô,

xe máy”.

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

- Tham mưu UBND thành phố thông báo yêu cầu cơ sở karaoke Quốc tế

tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để khắc phục vi phạm.

- Trong tháng, đã tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép đủ điều

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; tham mưu UBND thành phố 07 văn bản chấp

thuận hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
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b) Hoạt động văn hóa - văn nghệ

- Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo tham gia Liên hoan

“Tiếng hát từ trái tim” dành cho người khuyết tật năm 2022; tham mưu văn bản

đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức cuộc thi

sáng tác ca khúc về thành phố Nha Trang.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố đã tổ chức thành

công triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch

sử và pháp lý” năm 2022 tại 05 trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố

gồm: trường THCS Thái Nguyên, trường THCS Âu Cơ, trường THCS Trần

Nhật Duật, trường THCS Trần Quốc Toản, trường THCS Nguyễn Hiền.

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 phố đã tổ

chức kiểm tra được 19 cơ sở kinh doanh dịch vụ; trong đó: 01 cơ sở pub, 08 cơ

sở có gắn biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định, 03 cơ sở photocopy,

07 cơ sở Internet, trò chơi điện tử công cộng. Qua kiểm tra, đã nhắc nhở sửa

chữa lại biển hiệu theo đúng quy định và liên hệ Công an phường Lộc Thọ để

được hướng dẫn về công tác phòng, chống cháy nổ.

- Giám sát, kiểm tra 02 cơ sở karaoke Quốc tế và karaoke XV không đảm

bảo công tác phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Công an đã ban hành quyết định

tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về

an ninh trật tự; 01 cơ sở karaoke Blue Sea (xã Phước Đồng) không có giấy phép

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Tại thời điểm kiểm tra, giám sát 03 cơ

sở đều đóng cửa.

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

ngoài trời, quảng cáo rao vặt

- Tham mưu UBND thành phố văn bản phúc đáp Công văn xin lắp đặt

bảng quảng cáo kết hợp tuyên truyền trên phạm vi đất công thành phố; văn bản

giao triển khai thực hiện phương án trang trí, đảm bảo mỹ quan tại khu vực dưới

chân Trường Đại học Nha Trang.

- Đề nghị UBND các xã, phường rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện

quảng cáo trước mùa mưa bão.

- Trong tháng (từ ngày 16/9/2022 đến ngày 15/10/2022), Phòng nhận

được Thông báo quảng cáo ngắn hạn do Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận từ 26

đơn vị, trong đó băng-rôn ngang 75 tấm, băng-rôn dọc 1.313 tấm, khác 09.

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

Đã báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm tra việc thực hiện phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, phường năm 2022; đồng

thời tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện.

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

Ban hành văn bản hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy

ước; hướng dẫn công tác đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn



4

Báo cáo ngành tháng 10 năm 2022

hóa; danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2022.

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

văn hóa nông thôn mới”

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với

xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố giai đoạn

2022-2025.

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

việc tang

Tháng 10/2022, 27/27 xã, phường thực hiện báo cáo.

- Việc cưới: có 187 đám cưới, trong đó cưới theo nếp sống mới: 16.

- 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 11 trường

hợp là đảng viên, công chức, viên chức.

4. Công tác di sản - lễ hội

Trong tháng có 02 di tích tổ chức hoạt động lễ hội tại phường Phương

Sơn, Phước Tân.

5. Công tác thể dục, thể thao

- Ban hành văn bản đề nghị các xã, phường báo cáo đơn vị thể dục thể

thao tiên tiến cấp tỉnh năm 2022; báo cáo kèm hồ sơ số người tập luyện thể dục

thể thao thường xuyên và số gia đình thể thao; đề nghị các cơ quan, đơn vị và

xã, phường báo cáo triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống

đuối nước trẻ em năm 2022.

- Trong tháng, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố đã

tham gia 01 giải cấp tỉnh; phường Vĩnh Trường tổ chức 05 giải thể dục thể thao.

6. Công tác du lịch

- Tham mưu UBND thành phố giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh

nghiệp liên quan đến vấn đề giá thuê bãi biển; cung cấp thông tin các sự kiện dự

kiến tổ chức trong các tháng cuối năm 2022 và Tết 2023.

- Làm việc với cơ sở kinh doanh lưu trú khách sạn Lucky Sun

(100/7B100/8B100/9B Trần Phú, Lộc Thọ) về các điều kiện kinh doanh lưu trú

du lịch, yêu cầu tạm ngừng hoạt động đón khách đến khi đảm bảo đủ điều kiện

hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật.

- Triển khai hành trình tìm kiếm, quảng bá món ăn đặc sản, món ăn đường

phố và hệ thống nhà hàng, quán ăn ngon nổi tiếng của 63 tỉnh thành Việt Nam

(giai đoạn 2022-2023).

- Thông báo thông tin về tàu Le Laperouse và lịch trình thăm quan tại

thành phố đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp, thực hiện công tác

quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trong 10 tháng, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố

là 1.827.658 người, so với cùng kỳ năm trước là 430.549 người, tăng 4.24 lần;

trong đó khách quốc tế là 143.880 người. Số ngày khách lưu trú 4.318.774 ngày;
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trong đó ngày khách quốc tế là 651.988 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt

9.511,487 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước 1.774,757 tỷ đồng, tăng 5,35 lần.

7. Công tác gia đình

Trong tháng, trên địa bàn thành phố không xảy ra bạo lực gia đình.

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

a) Công tác báo chí:

Tham mưu UBND thành phố 03 văn bản chỉ đạo xử lý thông tin báo chí

phản ánh về thành phố.

b) Công tác phát thanh:

- Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng nội

dung thông tin phát sóng trên Đài Truyền thanh cấp xã.

- Ban hành 25 văn bản hướng dẫn tuyên truyền trên đài truyền thanh:

+ Tuyên truyền Luật Điện ảnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở

hữu trí tuệ; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác

ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Nghị định số

52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông

thôn; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng

cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt góp

phần phục hồi nhanh phát triển bền vững.

+ Tuyên truyền Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm

nhìn đến năm 2045; Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn

hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022; chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã

một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025.

+ Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, dịch bệnh Đậu mùa khỉ;

phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn

2022 - 2025; Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022; vận động

người dân làm căn cước công dân gắn chip; chống khai thác hải sản bất hợp

pháp, không báo cáo theo quy định (IUU); thực hiện công tác cai nghiện ma túy

và quản lý sau cai nghiện ma túy; tuyên truyền ứng phó với mưa bão; Hệ thống

phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội tỉnh Khánh

Hòa; tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), “Tháng 10. Tháng

tiêu dùng số” và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia; thực hiện chính sách bảo

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thông tin liên quan đến SCB; chăm sóc sức khỏe

sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên; nâng cao nhận thức

của người dân về tình trạng lừa đảo, môi giới lao động đi nước ngoài bất hợp

pháp; việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,

cứu hộ trên địa bàn thành phố; Chương trình “Hóa đơn may mắn”; Cuộc thi trắc

nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022.

- Xây dựng lịch kiểm tra hoạt động đài truyền thanh cơ sở năm 2022.

- Trong tháng, có 444/484 cụm loa hoạt động, 23 cụm không hoạt động.

Tổng lượt phát tin tuyên truyền trong tháng là 10.380 lượt.

c) Xuất bản, photocopy, in ấn
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9. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, thông tin điện tử:

- Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai chiến dịch làm sạch mã

độc trên không gian mạng năm 2022; triển khai thực hiện Quy chế phối hợp tiếp

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; báo cáo việc rà soát khả năng giải ngân kinh phí

các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và danh mục dự án, nhiệm vụ giai

đoạn 2022-2025; triển khai việc chuyển đổi mã định danh điện tử phục vụ

gửi/nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản Quốc gia của Bộ Y tế; triển

khai Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và

Truyền thông.

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ngành thuộc tỉnh và hoàn thiện Đề án

“Xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang”.

- Báo cáo tình hình chuyển đổi số thành phố quý III năm 2022; báo cáo

kết quả thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 27/12/2021 của

Thành ủy Nha Trang về việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày

19/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số giai

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Đề nghị UBND các xã, phường thực hiện tự đánh giá, xếp hạng mức độ

Chính quyền điện tử cấp xã; triển khai thực hiện một số nội dung hoạt động của

Tổ công nghệ số cộng đồng.

10. Công tác bưu chính - viễn thông:

- Tham mưu UBND thành phố xác nhận cho phép UBND xã Vĩnh Ngọc

thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

- Trong tháng, đã tiếp nhận và 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

theo đúng quy định.

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 các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực

quan thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 10 trên địa bàn.

Phường Vạn Thạnh, Phước Hòa, Phương Sài, Vĩnh Trường đã tổ chức các

chương trình văn hóa - văn nghệ phục vụ Nhân dân.

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

- Phường Phước Tiến kiểm tra, nhắc nhở 01 cơ sở về biển hiệu; UBND

phường Vạn Thạnh kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở về hành vi vi

phạm quảng cáo vượt diện tích quy định của bảng quảng cáo đã được cơ quan

nhà nước có thẩm quyền chấp thuận với số tiền 3.500.000 đồng.

- Phường Lộc Thọ kiểm tra 08 cơ sở lưu trú.

- Phường Vĩnh Phước, Ngọc Hiệp kiểm tra 03 cơ sở karaoke.
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- Các xã, phường đã tổ chức kiểm tra, tháo gỡ 24 băng-rôn treo không

đúng quy định; phường Vạn Thạnh nhắc nhở 01 cơ sở sử dụng loa phóng thanh

vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên địa bàn phường.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

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 kỷ niệm 76

năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2022), 77 năm Ngày

Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2022); công tác du lịch,

quản lý văn hóa, công nghệ thông tin, công tác xây dựng đời sống văn hóa…và

thực hiện các nhiệm vụ khác.

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11/2022

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền

kỷ niệm các sự kiện như: ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11); Ngày Thế giới

xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tuyên

truyền công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ

năm 2022, an toàn giao thông, phòng, chống thiên tai; phòng, chống dịch bệnh.

2. Thực hiện kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn

hóa công cộng, quảng cáo thương mại.

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 kiểm tra đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp

xã năm 2022.

5. Tổ chức kiểm tra hoạt động đài truyền thanh xã, phường; đánh giá, bình

xét thi đua năm 2022 các xã, phường.

6. Rà soát, đối chiếu số liệu các hoạt động kinh doanh dịch vụ do ngành

quản lý; việc hoàn thành các chỉ tiêu thi đua của ngành giao năm 2022.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 10/2022 và nhiệm vụ công

tác trọng tâm tháng 11/2022 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.

TRƯỞNG PHÒNG

Cao Đình Trung
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PHỤ LỤC

Văn bản tham mưu UBND thành phố ban hành

trong lĩnh vực văn hóa - thông tin tháng 10/2022

(Kèm theo Báo cáo số 1900/BC-VHTT ngày 20/10/2022

của Phòng Văn hóa và Thông tin)

1. Công văn số 6788/UBND-VHTT ngày 20/9/2022 về việc thực hiện chỉ

đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ

Vũ Đức Đam.

2. Công văn số 6789/UBND-VHTT ngày 20/9/2022 về việc góp ý dự thảo

Quyết định ban hành Danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan nhà nước

tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg.

3. Báo cáo số 6790/BC-UBND-VHTT ngày 20/9/2022 về việc tình hình

chuyển đổi số thành phố Nha Trang tháng 9 năm 2022.

4. Công văn số 6791/UBND-VHTT ngày 20/9/2022 về việc báo cáo danh

mục cơ sở dữ liệu.

5. Công văn số 6771/UBND-VHTT ngày 20/9/2022 về việc hưởng ứng

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

6. Công văn số 6889/UBND-VHTT ngày 22/9/2022 về việc tăng cường

công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí

phản ánh.

7. Báo cáo số 6888/UBND-VHTT ngày 22/9/2022 về việc sơ kết 05 năm

thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng

cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch

sử Đảng.

8. Công văn số 6993/UBND-VHTT ngày 27/9/2022 về việc tháo dỡ trụ

tiếp, phát sóng truyền hình mặt đất đặt trong khuôn viên UBND xã Vĩnh Lương.

9. Công văn số 7007/UBND-VHTT ngày 27/9/2022 về nâng cao chất

lượng nội dung thông tin phát sóng trên Đài Truyền thanh cấp xã.

10. Công văn số 7009/UBND-VHTT ngày 27/9/2022 về việc triển khai

chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022.

11. Kế hoạch số 7199/KH-UBND-VHTT ngày 04/10/2022 về việc tổ

chức Lễ dâng hương, đặt vòng hoa kỷ niệm 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh

Hòa kháng chiến (23/10/1945 - 23/10/2022).

12. Công văn số 7197/UBND-VHTT ngày 04/10/2022 về tham gia Liên

hoan “Tiếng hát từ trái tim” dành cho người khuyết tật năm 2022.

13. Công văn số 7272/UBND-VHTT ngày 06/10/2022 về giải quyết khó

khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

14. Công văn số 7285/UBND-VHTT ngày 06/10/2022 về phúc đáp Công

văn xin lắp đặt bảng quảng cáo kết hợp tuyên truyền trên phạm vi đất công

thành phố Nha Trang.
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15. Công văn số 7254/UBND-VHTT ngày 05/10/2022 về việc rà soát khả

năng giải ngân kinh phí các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và danh

mục dự án, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025.

16. Công văn số 7400/UBND-VHTT ngày 11/10/2022 về cung cấp thông

tin các sự kiện dự kiến tổ chức trong các tháng cuối năm 2022 và Tết 2023.

17. Công văn số 7387/UBND-VHTT ngày 11/10/2022 về chi trả nhuận

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

tử thành phố trong tháng 09 năm 2022.

18. Công văn số 7389/UBND-VHTT ngày 11/10/2022 về xử lý thông tin

báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 03/10/2022 đến ngày 06/10/2022.

19. Công văn số 7415/UBND-VHTT ngày 12/10/2022 về thực hiện phong

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, phường năm 2022.

20. Công văn số 7463/UBND-VHTT ngày 13/10/2022 về việc xử lý thông

tin báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 06/10/2022 đến ngày 07/10/2022.

21. Công văn số 7461/UBND-VHTT ngày 13/10/2022 về thông tin liên

quan đến SCB.

22. Công văn số 7460/UBND-VHTT ngày 13/10/2022 về việc góp ý dự

thảo kế hoạch tổ chức Chương trình Festival Biển 2023.

23. Công văn số 7463/UBND-VHTT ngày 13/10/2022 về việc xử lý thông

tin báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 06/10/2022 đến ngày 07/10/2022.

24. Công văn số 7499/UBND-VHTT ngày 14/10/2022 về việc triển khai

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền

thông.

25. Công văn số 7553/UBND-VHTT ngày 17/10/2022 về chuyển đổi mã

định danh điện tử phục vụ gửi/nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản

Quốc gia của Bộ Y tế.

26. Công văn số 7610/UBND-VHTT ngày 18/10/2022 về góp ý dự thảo

kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

27. Công văn số 7606/UBND-VHTT ngày 18/10/2022 về việc triển khai

thực hiện Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân,

doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

28. Công văn số 7634/UBND-VHTT ngày 20/10/2022 về việc báo cáo kết

quả thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nội dung thông tin phát

sóng trên Đài Truyền thanh cấp xã.
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