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THÔNG BÁO
Kết luận của Phòng Văn hóa và Thông tin tại cuộc họp giao ban
công tác văn hóa - thông tin xã, phường tháng 5 năm 2018
Ngày 28/5/2018, tại Nhà văn hóa phường Vạn Thạnh, Ông Đinh Văn
Cường - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì cuộc họp giao
ban công tác văn hóa - thông tin tháng 5/2018 và triển khai nhiệm vụ công tác
tháng 6/2018. Tham dự cuộc họp còn có 27/27 Công chức Văn hóa - Xã hội,
chuyên trách gia đình, thể dục thể dục, đài Truyền thanh các xã, phường.
Sau khi triển khai các nội dung của cuộc họp, ý kiến của các thành viên
dự họp, Ông Đinh Văn Cường kết luận như sau:
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
- Trong tháng 5/2018, các xã, phường: Vĩnh Lương, Phước Đồng, Phước
Tiến, Vĩnh Hòa, Phước Hòa không thực hiện đủ số lượng băng-rôn tuyên truyền về
các ngày lễ lớn. Đề nghị các xã, phường rút kinh nghiệm và thực hiện đúng số
lượng theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin trong 6 tháng cuối năm.
- Trong tháng 6/2018, tập trung tuyên truyền các sự kiện sau: kỷ niệm 70
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/194811/6/2018); Ngày Môi trường Thế giới 05/6; Ngày Đại dương Thế giới 08/6;
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành
động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6);
an toàn giao thông; phòng, chống các tệ nạn xã hội.
- Đề nghị UBND các xã, phường thực hiện tuyên truyền bằng băng-rôn
phải đảm bảo mỹ quan đô thị, không treo cờ đã cũ, rách, kịp thời tháo gỡ các
băng-rôn đã hết hạn.
2. Công tác kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng
quy định trên địa bàn thành phố
- Đề nghị các xã, phường báo cáo kết quả kiểm tra về biển hiệu, bảng
quảng cáo không đúng quy định đợt 2 về Phòng Văn hóa và Thông tin trước
ngày 01/6/2018.
- Trong tháng 6, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố
thực hiện phối hợp kiểm tra biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trên
địa bàn phường Vĩnh Nguyên, Phước Long,Vĩnh Thọ và Vĩnh phước.

- Công chức Văn hóa- Xã hội các xã, phường tiếp tục tham mưu ra quân
kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trong tháng
06/2018.
- Bổ sung vào nội dung thang điểm thi đua năm 2018 đối với công tác
quảng cáo như sau: Xã, phường nào để Đội Kiểm tra liên ngành thành phố phát
hiện và lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp biển hiệu, bảng quảng
cáo không đúng quy định thì bị trừ 0,1 điểm đối với hành vi biển hiểu, bảng
quảng cáo chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài hoặc tiếng nước ngoài quá ba
phần tư khổ chữ tiếng Việt; bị báo chí phản ánh về tình hình vi phạm trong hoạt
động quảng cáo nhất là biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định thì sẽ bị
hạ một bậc thi đua cuối năm.
3. Công tác tẩy xóa quảng cáo rao vặt
Các xã, phường: Vĩnh Trung, Phước Đồng, Vĩnh Trường không báo
cáo công tác ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt vào ngày 28/4.
4. Công tác văn hóa
Đề nghị các xã, phường thường xuyên kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh
doanh dịch vụ karaoke tăng số lượng phòng so với giấy phép, tăng cường quản
lý, kiểm tra các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động quá
22 giờ và không đủ diện tích.
5. Công tác xây dựng đời sống văn hóa
- UBND xã Phước Đồng, phường Vĩnh Trường chưa xây dựng Kế hoạch
thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018.
- Các xã, phường: Phước Tiến, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trường, Vĩnh Phương,
Vĩnh Thọ chưa thực hiện báo cáo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 và trao giấy chứng
nhận Gia đình văn hóa 03 năm (2015-2017).
6. Công tác quản lý các di tích
Đề nghị công chức Văn hóa – Xã hội các xã, phường có các di tích lịch sử
văn hóa đình, miếu, đền, chùa xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng cháy
và chữa cháy và danh sách người trông coi di tích báo cáo về Phòng Văn hóa và
Thông tin theo quy định.
7. Công tác gia đình
- Báo cáo về số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn phải có sự thống nhất
giữa Công an và Hội Phụ nữ xã, phường; tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.
- Đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức
tuyên truyền và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình năm 2018 nhất là tổ chức Hội nghị biểu dương, khen
thưởng các gia đình hạnh phúc tiêu biểu.
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8. Công tác Đài Truyền thanh
Đề nghị UBND các xã, phường kiểm tra và xử lý kịp thời các cụm loa bị
hư hỏng để tập trung tuyên truyền các ngày lễ trong thời gian tới. Riêng UBND
xã Phước Đồng có văn bản báo cáo gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin đối với
trường hợp 24 cụm loa của xã đã bị hư hơn 2 tháng nhưng đến thời điểm hiện tại
vẫn chưa hoàn thành việc sửa chữa.
Trong tháng 6, tập trung tuyên truyền 04 Luật: Luật Trẻ em, Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình, Luật phòng, chống ma túy, Luật Phòng cháy chữa cháy
và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.
9. Công tác thể dục thể thao
Trong tháng 6, đề nghị các xã, phường tiếp tục hoàn thành danh sách hồ
sơ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong tháng 7/2018.
10. Công tác du lịch
Đề nghị công chức phụ trách công tác du lịch các xã, phường chủ động
tham mưu UBND xã, phường kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ
lưu trú du lịch sử dụng hoàn toàn tiếng nước ngoài để quảng cáo sản phẩm, hàng
hóa, dịch vụ và không niêm yết giá theo đúng quy định.
Trong tháng 6, hoàn thành công tác thống kê cơ sở lưu trú du lịch.
Trên đây là nội dung Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban công tác
văn hóa- thông tin xã, phường tháng 5/2018.
Đề nghị cán bộ, công chức, nhân viên được phân công công tác chuyên
môn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả cho
Trưởng phòng./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố (VBĐT) ( b/c);
- UBND các xã, phường (VBĐT);
- CC. VH-XH các xã, phường ( t/hiện);
- Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng (VBĐT);
- Công chức, nhân viên cơ quan (VBĐT);
- Lưu: VT, Trâm.
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