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Số: 1322 /TB-VHTT-HCTH

Nha Trang, ngày 09 tháng 10 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận tại cuộc họp sơ kết công tác văn hóa - thông tin, gia đình, đài truyền
thanh, thể dục thể thao các xã, phường 9 tháng năm 2018
Ngày 08/10/2018, tại Hội trường Khu liên cơ quan thành phố Nha Trang,
Ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì
cuộc họp sơ kết công tác văn hóa - thông tin, gia đình, đài truyền thanh, thể dục
thể thao các xã, phường 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 10
năm 2018. Tham dự cuộc họp còn có 24/27 công chức Văn hóa - Xã hội, vắng:
- Công chức Văn hóa-Xã hội phường Vĩnh Nguyên, Phước Tiến, Vĩnh Hải.
- Chuyên trách Đài Truyền thanh xã Vĩnh Thạnh, phường Lộc Thọ;
- Chuyên trách công tác gia đình phường Vĩnh Trường, Phước Hải, Lộc Thọ.
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 tuyên truyền thực hiện nhiêm vụ chính trị tháng 10 năm
2018
Đề nghị công chức Văn hóa – Xã hội các xã, phường tiếp tục tham mưu
UBND thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo đúng nội dung hướng dẫn của
Phòng Văn hóa và Thông tin. Về số lượng treo băng-rôn do xã, phường quyết định.
2. Công tác Đài truyền thanh:
- Đề nghị cán bộ Đài Truyền thanh khẩn trương kiểm tra, rà soát tham
mưu UBND tiến hành sửa chữa hệ thống loa truyền thanh để đảm bảo phục vụ
hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trong quý 4 năm 2018, nhất là
công tác phòng, chống bão, lụt. Riêng xã Vĩnh Lương, phường Tân Lập phối
hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra việc khắc phục hệ thống loa
truyền thanh. Hoàn thành trước ngày 15/10/2018.
- Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội, chuyên trách Đài Truyền thanh các
xã, phường thực hiện phát thanh tuyên truyền đầy đủ các nội dung chỉ đạo của
thành phố và tuyên truyền các văn bản Luật theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa
và Thông tin.
- Đề nghị cán bộ Đài Truyền thanh thiết lập và đóng tập hồ sơ pháp lý
hoạt động Đài Truyền thanh bao gồm: Quy định hoạt động Đài, Giấy phép tần
số, sơ đồ vị trí lắp đặt hệ thống loa. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2018,
gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin 01 tập.
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3. Công tác treo Quốc kỳ:
- Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường còn thiếu hồ sơ treo
Quốc kỳ trong dịp lễ Quốc Khánh (02/9) gửi bổ sung về Phòng trước ngày
13/10/2018, để tổng hợp chấm điểm treo Quốc kỳ năm 2018.
Quá ngày 13/10/2018, nếu xã, phường nào không bổ sung coi như nhất trí
tổng số điểm treo Quốc kỳ năm 2018 của đơn vị mình đã công bố tại cuộc họp
ngày 08/10/2018.
- Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội tháo gỡ toàn bộ cờ trên các cổng
văn hóa, nhà văn hóa để đảm bảo mỹ quan trong mùa mưa, bão năm 2018.
4. 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 chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố
Nha Trang tại Công văn số 5596/UBND-VHTT ngày 13/8/2018 về việc tăng
cường quản lý, kiểm tra các biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn xã, phường
và Công văn số 5871/UBND-VHTT ngày 21/8/2018 về việc thực hiện kiểm tra,
xử lý hoạt động quảng cáo rao vặt cho vay trả góp, hỗ trợ tài chính không đúng
quy định trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã, phường thực
hiện việc thu tờ rơi, tập gấp quảng cáo không đúng theo quy định tại các nhà
hàng, khách sạn và báo cáo về Phòng để tổng hợp.
- Đề nghị UBND các xã, phường ban hành văn bản dưới hình thức Công
văn để giao trách nhiệm cho các Thôn/tổ dân phố trong việc giám sát các biển
hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn quản lý.
- Đề nghị khẩn trương rà soát, thống kê và báo cáo các cơ sở kinh doanh
bán hàng cho khách nước ngoài theo tour du lịch.
- Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã, phường chủ
động nắm bắt tình hình đối với các cơ sở mới xây dựng và đưa vào hoạt động
bán hàng cho khách du lịch Trung Quốc, nhưng việc quảng cáo sản phẩm, hàng
hóa bên trong cơ sở chưa thông báo quảng cáo sản phẩm.
5. Công tác tẩy xóa quảng cáo rao vặt, tháo gỡ băng-rôn gây mất mỹ
quan đô thị:
- Hiện nay, tình trạng dán quảng cáo rao vặt nhất là quảng cáo cho vay trả
góp, hỗ trợ tài chính vẫn còn diễn ra nhếch nhác ở nhiều tuyến đường, nơi công
cộng. Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã, phường thực
hiện tẩy xóa, kiểm tra, xử lý, thu hồi theo chỉ đạo của UBND thành phố.
- Vẫn còn một số băng-rôn treo trên cây xanh, trụ điện nhưng xã, phường
không thực hiện tháo gỡ hoặc tháo gỡ không hết. Đề nghị công chức Văn hóa Xã hội thường xuyên kiểm tra trên các tuyến đường và tháo gỡ kịp thời.
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6. Công tác xây dựng đời sống văn hóa:
Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn
thể chính trị- xã hội tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân xây dựng đời
sống văn hóa” xã, phường thực hiện tốt công tác bình xét, đề nghị công nhận các
danh hiệu văn hóa trong năm 2018 theo đúng quy định.
7. Công tác gia đình:
Đề nghị cán bộ phụ trách gia đình tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo công tác
gia đình xã, phường triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 4744/KH-UBNDVHTT ngày 05/9/2016 của UBND thành phố về thực hiện “ Chương trình giáo dục
đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang. Nhiệm vụ này
được tính điểm thi đua năm 2018 là 01 điểm. Báo cáo kết quả về Phòng trước
ngày 20/11/2018.
8. Công tác thể dục thể thao:
- Đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn,
phòng, chống đuối nước trẻ em thành phố Nha Trang năm 2018 gửi về Phòng
trước ngày 25/10/2018.
- Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND các xã, phường
khẩn trương hoàn thành tổ chức các giải địa phương để thực hiện thủ tục hồ sơ đề
nghị công nhận đơn vị thể dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh, cấp thành phố năm 2018.
9. Công tác quản lý di tích:
Đề nghị UBND các xã, phường thông báo cho Ban Quản lý các di tích
trên địa bàn không tiếp tay cho kẻ xấu trong việc mua hồ sơ xin xếp hạng di tích
quốc gia; hiện nay, chỉ có Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh mới có thẩm quyền.
10. Công tác công nghệ thông tin:
Đề nghị các xã, phường cung cấp tin, bài trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt
đầu sự kiện, chương trình và các hình ảnh gửi về Phòng kèm theo tin, bài phải
đúng với hoạt động thực tế.
11. Về kinh phí cho hoạt động văn hóa - thông tin - tuyên truyền:
Đối với việc tổng hợp kinh phí hoạt động văn hóa - thông tin trong năm
2018, còn 07 xã, phường chưa nộp báo cáo, gồm: Vạn Thắng, Phước Tiến,
Xương Huân, Vĩnh Phước, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Lương. Đề nghị gửi
báo cáo về Phòng trước ngày 15/10/2018, quá thời gian gia hạn, Phòng sẽ tổng
hợp, báo cáo UBND thành phố.
Đề nghị các xã, phường rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua và hoàn
thành trước ngày 20/11/2018 để đảm bảo điểm thi đua cuối năm.
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Trên đây là nội dung Thông báo kết luận cuộc họp sơ kết công tác văn hóa
- thông tin, gia đình, đài truyền thanh, thể dục thể thao các xã, phường 9 tháng
đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2018./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố (VBĐT, b/c);
- UBND các xã, phường (VBĐT);
- Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng (VBĐT);
- Công chức, nhân viên cơ quan (VBĐT);
- Lưu: VT, Trâm.
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