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BÁO CÁO

Công tác văn hóa và thông tin

tháng 9 năm 2022

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang.

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH

1. Công tác tham mưu

Trong tháng, đã tham mưu UBND thành phố ban hành 36 văn bản; trong

đó 02 Kế hoạch, 34 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:

- Tổ chức họp giải quyết ý kiến đề nghị tháo dỡ trụ tiếp, phát sóng truyền

hình nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Vĩnh Lương; xây dựng Kế hoạch tổ

chức “Cuộc thi sáng tác các ca khúc về thành phố Nha Trang.

- 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-

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
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- Đã hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách

mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); tuyên truyền

“Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”; tuyên truyền kỷ niệm 120 năm

ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong; tuyên truyền công tác khám tuyển sức khỏe

nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2023; tuyên truyền đảm bảo trật

tự an toàn giao thông, các quy định khi tham gia giao thông; hưởng ứng “Ngày

toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2022; tuyên truyền kêu gọi chung tay

bảo vệ môi trường thành phố; tuyên truyền ứng dụng VNEID.

- Kết quả tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành

công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022): thực hiện được 03 cụm pano với tổng diện

tích 140m2, 223 băng-rôn dọc, treo 900 lá cờ các loại, xây dựng 19 tin, 01 bài

tuyên truyền trên đài truyền thanh thành phố, phát thanh trên đài truyền thanh cơ

sở file tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) do Cục Thông tin cơ sở cung cấp; treo băng-rôn

ngang, chạy khẩu hiệu trên màn hình led trước trụ sở cơ quan, đơn vị; tổ chức

các hoạt động văn hóa - văn nghệ thể dục thể thao.

- Tỷ lệ treo Quốc kỳ trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm

Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)

đạt 97,3%.

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 01 hồ sơ đề nghị cấp 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.

b) Hoạt động văn hóa - văn nghệ

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc tổ chức Lễ trao giải

Cánh Diều vàng 2021.

- Trung tâm Văn hóa và Thông tin thành phố đã tham gia Liên hoan tiếng

hát Công nhân, người lao động năm 2022 chào mừng 77 năm Ngày Quốc khánh

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).

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

- thông tin - quảng cáo - du lịch

- Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra đảm bảo các điều kiện về

phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

- Trong tháng, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin thành phố đã tổ

chức kiểm tra được 18 cơ sở kinh doanh dịch vụ; trong đó: 04 cơ sở karaoke, 05

club, 01 vũ trường, 04 cơ sở quảng cáo bằng băng-rôn, 04 cơ sở có gắn biển

hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định. Qua kiểm tra, 02/10 cơ sở chưa xuất
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trình được biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy, giấy chứng nhận đủ

điều kiện về an ninh trật tự, gồm: karaoke Blue Sea, xã phước Đồng và Kisho

club, phường Lộc Thọ; Lập biên bản vi phạm hành chính 01 trường hợp biển

hiệu với hành vi vi phạm: không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ

quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp; địa chỉ, điện thoại, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban

hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15.000.000 đồng.

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

rao vặt

Trong tháng (từ ngày 16/8/2022 đến ngày 15/9/2022), 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 35 tấm, băng-rôn dọc 2.199 tấm, khác 05.

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

Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến

Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt

Nam” năm 2022.

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

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn

kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, phường năm 2022.

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

văn hóa nông thôn mới”

Tham gia góp ý dự thảo và quyết định quy định xã nông thôn mới kiểu

mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025.

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

việc tang

Tháng 9/2022, 27/27 xã, phường thực hiện báo cáo.

- Việc cưới: có 156 đám cưới, trong đó cưới theo nếp sống mới: 15.

- Việc tang: có 170 đám tang, trong đó 170 trường hợp chấp hành không

rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 08 trường

hợp là đảng viên, công chức, viên chức.

4. Công tác di sản - lễ hội

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo công tác quản lý nhà nước trong

việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh và UBND phường Vĩnh

Trường kiểm tra tình trạng xuống cấp của đình Bình Tân.

- Phục vụ lãnh đạo thành phố dâng hương đền Trần Hưng Đạo; đề nghị

UBND phường Phước Tân hướng dẫn Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền

thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo tổ chức lễ kỷ niệm theo các quy định hiện hành

của Nhà nước; tạo điều kiện và hỗ trợ Ban Quản lý để lễ kỷ niệm ngày Thánh

hóa lần thứ 722 tại Đền Trần Hưng Đạo diễn ra được thành công.
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- Phối hợp với phòng Nội vụ kiểm tra công tác tín ngưỡng tôn giáo tại

phường Tân Lập và Vĩnh Trường.

- Trong tháng có 06 di tích tổ chức hoạt động lễ hội tại Phước Tân, Vạn

Thạnh, Ngọc Hiệp, Vĩnh Nguyên.

5. Công tác thể dục, thể thao

- Tham mưu UBND thành phố văn bản phối hợp tổ chức Giải chạy

VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang 2022 tại tỉnh Khánh Hòa; hỗ trợ địa

điểm tổ chức chương trình “Heineken Silver - Đại nhạc hội nhẹ êm mà đậm

chất”; chỉ đạo hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

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

tổ chức 01 giải cấp thành phố, tham gia 01 giải cấp tỉnh. Xã Vĩnh Trung, Vĩnh

Hiệp tổ chức 04 giải thể dục thể thao cơ sở.

6. Công tác du lịch

- Tham mưu UBND thành phố Kế hoạch phối hợp thực hiện việc thúc đẩy

phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên

địa bàn thành phố; báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 7617/KH-UBND

ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh.

- Tổ kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng

rong, đeo bám, chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn

thành phố tổ chức 02 lượt kiểm tra buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo

khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch.

- UBND các xã, phường đã tổ chức ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử

văn minh du lịch đối với 523 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách

du lịch, 291 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn.

- Đề nghị UBND các xã, phường tuyên truyền đến các cơ sở du lịch chấp

hành thực hiện nghiêm chế độ báo cáo qua Hệ thống báo cáo du lịch tỉnh.

- Trong 9 tháng, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố

là 1.696.839 người, so với cùng kỳ năm trước là 426.612 người, tăng 3,98 lần;

trong đó khách quốc tế là 118.203 người. Số ngày khách lưu trú 4.019.247 ngày;

trong đó ngày khách quốc tế là 524.516 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt

8.611,788 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước 1.741,878 tỷ đồng, tăng 4,94 lần.

7. Công tác gia đình

- Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022.

- 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 04 văn bản chỉ đạo xử lý thông tin báo chí

phản ánh về thành phố; chỉ đạo hỗ trợ đoàn phóng viên nước ngoài hoạt động tại

thành phố; chỉ đạo tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo

chí và xử lý thông tin báo chí phản ánh.
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b) Công tác phát thanh:

- Ban hành 24 văn bản hướng dẫn tuyên truyền trên đài truyền thanh:

Tuyên truyền Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai

đoạn 2021 - 2030; tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19; phòng, chống dịch

bệnh Covid-19, sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công

cộng; tuyên truyền các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng,

chống dịch, bệnh; vận động người dân sử dụng các thực phẩm thay thế cho thịt

lợn; Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần thứ 1 năm 2022 tại thành

phố Hồ Chí Minh; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo theo

quy định (IUU); ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và

ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; sự kiện Lễ đón nhận Bằng ghi danh của

UNESCO “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” và Lễ hội Thành

Tuyên năm 2022; Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe

Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội

Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc

thang Mù Cang Chải năm 2022; sự kiện Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và

Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, tại tỉnh Điện Biên; công tác

đối ngoại Nhân dân; “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022;

an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; thúc đẩy phát triển và sử

dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch; công tác PCCC và

CNCH; việc phòng bệnh Tai xanh ở lợn; tổ chức phát triển chăn nuôi lợn bền

vững và chủ động đảm bảo nguồn cung thực phẩm; đảm bảo trật tự an toàn giao

thông trong những tháng cuối năm 2022; các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ

em trên địa bàn thành phố năm 2022; cảnh báo mẫu Ophazidon giả; hỗ trợ tuyên

truyền công tác tuyển dụng; công tác cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và tài

khoản định danh điện tử cho công dân.

- Trong tháng, có 467/484 cụm loa hoạt động, 17 cụm không hoạt động.

Tổng lượt phát tin tuyên truyền trong tháng là 9.601 lượt.

c) Xuất bản, photocopy, in ấn

Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông kết quả khảo sát hộ kinh doanh,

điểm phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố.

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

- Tham mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo quán triệt thực hiện

nghiêm nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp triển khai hỗ trợ

máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; tuyên truyền,

lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Việt Solutions”

năm 2022; báo cáo tình hình chuyển đổi số thành phố; thực hiện quy định pháp

luật về hoạt động quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội; thực

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

Chính phủ Vũ Đức Đam; đề nghị các sở, ban, ngành góp ý Đề án “Xây dựng thí

điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang”.
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- Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông kết quả rà soát hiện trạng hạ tầng

thông tin và truyền thông, đề xuất kế hoạch triển khai Thông tư số 05/2022/TT-

BTTTT và Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT; đề nghị hướng dẫn triển khai

Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đôn đốc các xã, phường triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; triển

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

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án triển khai thí điểm (app) Công

dân số tương tác phục vụ người dân thành phố Nha Trang.

10. Công tác bưu chính - viễn thông:

- Tham mưu UBND thành phố văn bản tháo dỡ trụ tiếp phát sóng truyền

hình mặt đất đặt trong khuôn viên UBND xã Vĩnh Lương.

- Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông danh sách các cửa hàng kinh

doanh sim, card và thiết bị viễn thông trên địa bàn thành phố.

- Trong tháng, không phát sinh 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 các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực

quan thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 9 trên địa bàn.

Phường Vạn Thạnh, Phước Long, Phước Hòa, Phước Tiến, Phước Tân,

Phương Sài, Vĩnh Trường 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

- Trong tháng, phường Tân Lập, Phước Tân, Phước Tiến, Vạn Thạnh,

Phước Hải tổ chức kiểm tra nhắc nhở 13 cơ sở về biển hiệu, bảng quảng cáo (08

biển hiệu, 05 bảng quảng cáo). Cơ sở được nhắc nhở đã sửa chữa lại 03 biển

hiệu và 02 bảng quảng cáo theo quy định của Luật Quảng cáo. Phường Vĩnh Hải

không gửi báo cáo kiểm tra, xử lý các hoạt động quảng cáo tháng 9/2022.

- Phường Lộc Thọ, Phước Hòa kiểm tra 02 cơ sở dịch vụ bar, pub.

- Phường Vĩnh Hải kiểm tra 01 cơ sở karaoke.

- Các xã, phường đã tổ chức kiểm tra, tháo gỡ 39 băng-rôn treo không

đúng quy định; chưa phát hiện hoạt động quảng cáo bằng loa phóng thanh.

UBND phường Lộc Thọ tạm giữ 01 loa kéo.

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 77

năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); tuyên

truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”; tuyên truyền kỷ niệm

120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong; tuyên truyền công tác khám tuyển
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sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2023; tuyên truyền đảm

bảo trật tự an toàn giao thông, các quy định khi tham gia giao thông; hưởng ứng

“Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2022; tuyên truyền kêu gọi

chung tay bảo vệ môi trường thành phố; tuyên truyền ứng dụng VNEID; tuyên

truyền tiêm vắc xin phòng Covid-19; công tác du lịch, công tác thể dục thể thao,

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 10/2022

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

kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 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). Đồng thời, tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế

- xã hội của thành phố như: hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa

cháy” 04/10/2022, công tác 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, đánh giá hoạt động Đài Truyền thanh và thể dục, thể

thao xã, phường năm 2022.

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

số hộ gia đình thể thao thường xuyên năm 2022.

7. Tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, hoàn chỉnh Đề án

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

mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 9/2022 và nhiệm vụ công

tác trọng tâm tháng 10/2022 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 9/2022

(Kèm theo Báo cáo số 1700/BC-VHTT ngày 20/9/2022

của Phòng Văn hóa và Thông tin)

1. Báo cáo số 5865/UBND-VHTT ngày 19/8/2022 về việc tình hình

chuyển đổi số thành phố Nha Trang tháng 8 năm 2022.

2. Công văn số 5847/UBND-VHTT ngày 19/8/2022 về việc xử lý thông

tin báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 10/8/2022 đến ngày 12/8/2022.

3. Kế hoạch số 5842/KH-UBND-VHTT ngày 19/8/2022 về việc triển khai

thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022.

4. Công văn số 5933/UBND-VHTT ngày 22/8/2022 về việc phối hợp

cung cấp thông tin, tài liệu.

5. Công văn số 5947/UBND-VHTT ngày 22/8/2022 về việc triển khai

công tác chuẩn bị phục vụ cuộc họp giao ban trực tuyến hằng tuần do Chủ tịch

UBND tỉnh chủ trì.

6. Công văn số 5964/UBND-VHTT ngày 22/8/2022 về quán triệt thực

hiện nghiêm nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

7. Công văn số 6004/UBND-VHTT ngày 24/8/2022 về việc tăng cường

các biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9.

8. Công văn số 6003/UBND-VHTT ngày 24/8/2022 về việc hỗ trợ pháp lý

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

9. Công văn số 6070/UBND-VHTT ngày 25/8/2022 về phối hợp tăng

cường tuyên truyền bảo đảm an toàn Giải chạy VnExpress Marathon Marvelous

Nha Trang 2022.

10. Công văn số 5965/UBND-VHTT ngày 22/8/2022 về việc kiểm tra, xử

lý nhân viên có hành vi không tuân thủ Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức,

viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước quy định tại Bộ Quy tắc

ứng xử trên mạng xã hội.

11. Công văn số 6082/UBND-VHTT ngày 26/8/2022 về việc góp ý dự

thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

12. Công văn số 6183/UBND-VHTT ngày 30/8/2022 về phối hợp triển

khai hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính

bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

13. Công văn số 6157/UBND-VHTT ngày 30/8/2022 về ý kiến dự thảo

Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng

thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 cho

thành phố Nha Trang.

14. Công văn số 6184/UBND-VHTT ngày 30/8/2022 về góp ý dự thảo Kế

hoạch tổ chức Liên hoan “Tiếng hát từ trái tim” dành cho người khuyết tật tỉnh

Khánh Hòa năm 2022.
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15. Công văn số 6181/UBND-VHTT ngày 30/8/2022 về việc góp ý dự

thảo Quy chế hoạt động, Thông báo phân công BTC và Quyết định thành lập

Tiểu ban phục vụ Chương trình Festival Biển 2023.

16. Công văn số 6190/UBND-VHTT ngày 30/8/2022 về việc xử lý thông

tin báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 19/8/2022 đến ngày 22/8/2022.

17. Báo cáo số 6191/UBND-VHTT ngày 30/8/2022 về sơ kết 05 năm thực

hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL quy định việc thu thập, báo cáo thông

tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

18. Công văn số 6182/UBND-VHTT ngày 30/8/2022 về đặt tên đường

Nguyễn Dị trên địa bàn thành phố Nha Trang.

19. Công văn số 6312/UBND-VHTT ngày 06/9/2022 về việc xử lý thông

tin báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 25/8/2022 đến ngày 30/8/2022.

20. Công văn số 6367/UBND-VHTT ngày 07/9/2022 về việc hỗ trợ thực

hiện bản đồ du lịch Khánh Hòa.

21. Công văn số 6364/UBND-VHTT ngày 07/9/2022 về báo cáo danh

sách người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn của UBND thành phố.

22. Công văn số 6424/UBND-VHTT ngày 09/9/2022 về việc phối hợp

công tác tổ chức Giải thưởng cánh diều vàng 2021 tại tỉnh Khánh Hòa.

23. Công văn số 6442/UBND-VHTT ngày 09/9/2022 về việc hỗ trợ đoàn

phóng viên nước ngoài hoạt động tại thành phố Nha Trang.

24. Công văn số 6444/UBND-VHTT ngày 09/9/2022 về báo cáo danh

mục cơ sở dữ liệu.

25. Công văn số 6455/UBND-VHTT ngày 09/9/2022 về góp ý dự thảo Kế

hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, BCH Đảng

bộ tỉnh, của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022.

26. Công văn số 6454/UBND-VHTT ngày 09/9/2022 về xử lý thông tin

báo chí phản ánh về thành phố từ ngày 04/9/2022 đến ngày 07/9/2022.

27. Công văn số 6425/UBND-VHTT ngày 09/9/2022 về việc tuyên

truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Việt

Solutions” năm 2022.

28. Báo cáo số 6504/BC-UBND-VHTT ngày 12/9/2022 về tình hình

chuyển đổi số thành phố.

29. Công văn số 6555/UBND-VHTT ngày 13/9/2022 về triển khai xét

tặng Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2022.

30. Kế hoạch số 6598/KH-UBND-VHTT ngày 14/9/2022 về phối hợp

thực hiện việc thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và

kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.

31. Công văn số 6597/UBND-VHTT ngày 14/9/2022 về kiểm tra đảm bảo

các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh

trên địa bàn thành phố Nha Trang.



10

Báo cáo ngành tháng 9 năm 2022

32. Công văn số 6595/UBND-VHTT ngày 14/9/2022 về thực hiện quy

định pháp luật về hoạt động quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng

xã hội.

33. Công văn số 6593/UBND-VHTT ngày 14/9/2022 về tổ chức Hội nghị

MTWG lần thứ 43 tại Nha Trang.

34. Công văn số 6591/UBND-VHTT ngày 14/9/2022 về dừng thí điểm

việc treo cờ Tổ quốc trên vỉa hè đường A1 và đường 19/5 tại khu đô thị Vĩnh

Điềm Trung, Vĩnh Hiệp.

35. Công văn số 6589/UBND-VHTT ngày 14/9/2022 về chi trả nhuận bút,

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

thành phố Nha Trang trong tháng 08 năm 2022.

36. Công văn số 6785/UBND-VHTT ngày 20/9/2022 về góp ý Đề án

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