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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1062 /VHTT-TTCS

Nha Trang, ngày 09 tháng 8 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo sơ kết thực hiện Đề án
Xây dựng và triển khai Kế hoạch
thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng
Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm
2025.

Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố nhận được Công văn số
1622/LĐTBXH ngày 03/8/2017 của Lao động-Thương binh và xã hội thành
phố,
Căn cứ theo Quyết định số 7750/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND
thành phố Nha Trang về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án
xây dựng triền khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa –
Xã hội ASEAN đến năm 2025, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Nha
Trang,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo sơ kết thực hiện Đề án
Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn
hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 như sau:
1. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại
lợi ích cho người dân
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện các
chính sách cho người dân đảm bảo mục tiêu phục vụ nhân dân; nâng cao chất
lượng, hiệu quả mô hình “một cửa” Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành
Kế hoạch số 140/VHTT-HCTH ngày 20/02/2017 về cải cách hành chính đối với
22 thủ tục hành chính và Bộ phận “Một cửa” thuộc các lĩnh vực văn hóa, công
khai trên Trang thông tin điện tử và cung cấp địa chỉ tiếp nhận đơn thư phản
ánh, kiến nghị của nhân dân.
2.Triển khai về các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập
Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên
truyền trực quan, lưu động bằng xe và trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở về
các Nghị định, chủ trương, chính sách của Đảng và Luật của Nhà nước như:
- Công văn số 1484/VHTT-PT ngày 26/12/2017 về việc hướng dẫn tuyên
truyền về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em trên Đài Truyền thanh
cơ sở.
- Kế hoạch số 1340/KH-VHTT-TTCS ngày 05/12/2017 về Thông tin,
tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên
địa bàn thành phố Nha Trang.

- Công văn số 1229/VHTT-TTCS ngày 22/11/2017 về việc hướng dẫn
tuyên truyền trực quan Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo
lực trên cơ sở giới năm 2017.
- Công văn số 994/VHTT-PT ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn tuyên
truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên Đài Truyền thanh cơ sở.
- Công văn số 988/VHTT-PT ngày 06/10/2017 về việc hướng dẫn tuyên
truyền phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em trên Đài Truyền thanh cơ sở.
- Công văn số 895/VHTT-PT ngày 18/9/2017 về việc hướng dẫn tuyên
truyền Luật phòng, chống tác hại thuốc lá trên Đài Truyền thanh cơ sở.
- Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố thực hiện
tuyên truyền lưu động bằng xe về Luật chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y
tế, Luật Phòng chống ma túy, Luật tác hại thuốc lá…
3. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động
- Phòng Văn hóa và Thông tin đã biên soạn tài liệu quảng bá hình ảnh du
lịch thành phố Nha Trang; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Đề án xây dựng “Đô
thị văn minh- Công dân thân thiện” và bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du
lịch trên địa bàn thành phố đến với các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh
du lịch, du khách và người dân thành phố.
- Phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố thu các file tuyên truyền về Luật,
chính sách Bảo hiểm xã hội, Đề án xây dựng “Đô thị văn minh- Công dân thân
thiện” và bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố; xây
dựng các chuyên mục, đăng tải tin, bài lên Cổng Thông tin điện tử thành phố.
4. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức,
viên chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa – xã hội ASEAN.
- Hướng dẫn cho cán bộ công chức Văn hóa – xã hội, cán bộ phụ trách
Đài truyền thanh xã, phường thực hiện tải tài liệu tuyên truyền nhân ngày kỷ
niệm 50 năm thành lập ASEAN tại Cổng Thông tin ASEAN Việt Nam.
- Phối hợp cung cấp tư liệu tuyên truyền về ASEAN trên địa bàn thành
phố Nha Trang gồm ấn phẩm và đĩa CD “Nha Trang- Thành phố biển xinh đẹp
mến khách” được dịch ra tiếng Anh và tiếng Hàn.
Trên đây là báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Đề án Xây dựng và triển
khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội
ASEAN đến năm 2025trên địa bàn thành phố Nha Trang của Phòng Văn hóa và
Thông tin thành phố./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Vy.
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