UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH-VHTT-HCTH

Nha Trang, ngày 02 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
Hoạt động văn hóa và thông tin
“ Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”
Thực hiện Kế hoạch số 8935/UBND-KT ngày 13/ 12/2018 của UBND
thành phố Nha Trang về Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2018,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang xây dựng kế hoạch hoạt
động văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch phục vụ “ Mừng Đảng – Mừng
Xuân” Kỷ Hợi 2019 như sau:
I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ:
a) Hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan:
- Tổ chức vận động xã hội hóa cho công tác tuyên truyền, cổ động trực quan
bằng băng –rôn, pano trên các tuyến đường chính của thành phố.
- Tổ chức thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn dọc in bạc hiflex,
pano tại 20 tuyến đường trung tâm của thành phố và các xã, phường.
b) Hoạt động văn hóa - văn nghệ:
Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao
thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ như sau:
+ Hội thi múa Lân- Sư-Rồng thành phố lần thứ XXIII – 2019 từ ngày 21/01/2019
- 24/01/2019 (tức tối ngày 16 âm lịch tháng Chạp năm Mậu Tuất đến tối ngày 19 âm
lịch tháng Chạp năm Mậu Tuất).
+ Liên hoan hát Dân ca - Nhạc cổ thành phố lần thứ XIII – 2019 từ ngày 29/01/2019
01/02/2019 ( tức ngày 24 âm lịch, tháng Chạp năm Mậu Tuất ).
+ Chương trình ca-múa-nhạc tổng hợp phục vụ nhân dân tại Quảng trường
2/4 vào tối ngày 24/01/2019.
+ Tổ chức giao lưu các Câu Lạc bộ thơ - ca- nhạc các xã, phường.
+ Tổ chức điểm Báo Xuân Kỷ Hợi 2019, với 150 bản sách, báo, tạp chí phục
vụ đọc giả tại Thư viện thành phố ( từ ngày 28/01/2019 –01/02/2019).
c) Hoạt động thể dục - thể thao: Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức 02
giải thi đấu Cờ tướng, Cờ Vua “ Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”.

2. Hoạt động quản lý văn hóa- thông tin- ấn phẩm:
- Chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố, UBND
các xã, phường và Ban quản lý các chợ xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các hoạt
động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, lịch blốc năm 2019, quảng cáo và các
hoạt động trò chơi tại khu vực chợ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi2019, trong đó, tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh lịch, ấn phẩm năm 2019,
quảng cáo.
- Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các panô tuyên truyền,
băng-rôn bị rách, hư hỏng và tình trạng dán quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy
định nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
3. Công tác xây dựng đời sống văn hóa:
- Vận động nhân dân tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của
dân tộc trong dịp đón Xuân vui Tết cổ truyền của dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc
hậu, mê tín dị đoan; thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội và trong
giao tiếp ứng xử sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền của
dân tộc.
- Tham mưu Thành ủy – UBND thành phố tổ chức đoàn
cho 15 thôn
2018
Nguyên
đán Kỷ Hợi 2019.
4. Công tác di sản văn hóa:
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức lễ dâng hương tại Tượng đài Trần
Hưng Đạo, phường Vĩnh Nguyên.
- Hướng dẫn Ban Quản lý các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố
tiến hành trang trí các đình, đền, miếu chào đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
5. Thực hiện mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo:
Chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin và UBND các xã,
phường tập trung kiểm tra tình trạng dán quảng cáo rao vặt, treo băng-rôn gây mất
mỹ quan đô thị đối với các tuyến đường trung tâm thành phố, các phường phía Bắc
và các xã, phường phía Tây thành phố nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt
động quảng cáo.
6. Hoạt động du lịch:
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở hoạt động kinh doanh lưu
trú du lịch, theo dõi tình hình biến động giá thuê phòng trong những ngày Tết, vận
động các chủ kinh doanh du lịch tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động
du lịch.
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- Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong,
đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp kiểm tra theo
kế hoạch UBND thành phố đã phê duyệt. Trong đó, tập trung kiểm tra thường xuyên tại
chùa Long Sơn, Nhà thờ Chánh Toà, Chợ Đầm, bến tàu Cầu Đá Vĩnh Nguyên.\
7. Hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục, thể thao ở cơ sở:
- Công chức Văn hóa – Xã hội các xã, phường tham mưu cho UBND xã,
phường xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa - thông tin - thể dục, thể thao phục vụ
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2018. Kết hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền,
cổ động “Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” với các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao như các trò chơi dân gian trong dịp Tết nhằm ôn lại truyền
thống cổ truyền của dân tộc và tạo không khí đón Tết vui Xuân lành mạnh, phấn khởi.
- Tổ chức quản lý, kiểm tra các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh
doanh văn hóa phẩm, các gian hàng trò chơi và các hoạt động lễ hội tại địa phương;
tiếp tục vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa trong gia đình và cộng đồng
dân cư, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội.
- Tổ chức thực hiện tuyên truyền trực quan“Mừng Đảng - Mừng Xuân” và
tuyên truyền các quy định của pháp luật về cấm đốt pháo, an toàn giao thông, phòng
chống tội phạm trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; kết hợp công tác tuyên truyền
“Mừng Đảng - Mừng Xuân” với các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ vũ nhân dân
hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, an ninhquốc phòng của thành phố và địa phương năm 2019.
- Tổ chức vận động, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đóng chân trên
địa bàn xã, phường, tổ dân phố văn hoá; trụ sở UBND các xã, phường và hộ nhân
dân trang trí đèn điện, cổng chào và treo Quốc kỳ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ
Hợi 2019.
II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố:
+ Chịu trách nhiệm thực hiện nội dung tuyên truyền trực quan tại cụm pano
Ngã Sáu ( gần Công an thành phố), trường Trung học cơ sở Thái Nguyên.
+ Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng –rôn dọc với chất liệu in bạc
hiflex; treo cờ Tổ Quốc, cờ phướn các loại trên các tuyến đường Lê Thánh Tôn,
Thái Nguyên, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Nguyễn Thiện
Thuật, Ngô Gia Tự, Ngã Sáu, Ngã Bảy, Tượng Đài 2/4, Vòng xoay Mã Vòng,
Vòng xoay Lê Hồng Phong- Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Công viên 23/10, Cầu Dứa.
Hoàn thành trước ngày 28/01/2019. Số lượng do Trung tâm Văn hóa- Thể thao
thành phố thực hiện theo kinh phí được UBND thành phố phê duyệt.
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+ Tổ chức Hội thi múa Lân- Sư-Rồng thành phố lần thứ XXIII – 2019 từ ngày
21/01/2019 - 24/01/2019 (tức tối ngày 16 âm lịch tháng Chạp năm Mậu Tuất đến tối
ngày 19 âm lịch tháng Chạp năm Mậu Tuất).
+ Tổ chức Liên hoan hát Dân ca - Nhạc cổ thành phố lần thứ XIII – 2019 từ ngày
29/01/2019 01/02/2019 ( tức ngày 24 âm lịch, tháng Chạp năm Mậu Tuất ).
+ Tổ chức chương trình ca-múa-nhạc tổng hợp phục vụ nhân dân tại Quảng
trường 2/4 vào tối ngày 24/01/2019.
+ Tổ chức giao lưu các Câu Lạc bộ thơ - ca- nhạc các xã, phường.
+ Tổ chức điểm Báo Xuân Kỷ Hợi 2019, với 150 bản sách, báo, tạp chí phục
vụ đọc giả tại Thư viện thành phố ( từ ngày 28/01/2019 –01/02/2019).
+ T ổ chức 02 giải thi đấu cờ Tướng, cờ Vua “ Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ
Hợi 2019”.
2. UBND các xã, phường:
- Chỉ đạo công chức Văn hóa –Xã hội, cán bộ phụ trách thể thao, gia đình và
du lịch, Đài Truyền thanh tham mưu UBND xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức
triển khai các hoạt động “ Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” trên địa bàn.
- Tham gia các Hội thi múa Lân và hát Dân ca – Nhạc cổ năm 2019 theo
Thông báo của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố.
- Mỗi xã, phường thực hiện tuyên truyền trực quan 30 câu băng-rôn dọc và
tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; kết hợp công tác tuyên truyền
“Mừng Đảng - Mừng Xuân” với các hoạt động thông tin, tuyên truyền các nhiệm
vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố và địa phương năm
2019. Hoàn thành trước ngày 28/01/2019.
- Vận động cán bộ và nhân dân trên địa bàn chấp hành việc treo Quốc kỳ
trong các ngày Tết cổ truyền của dân tộc theo chỉ đạo của thành phố.
- Tổ chức vận động các thôn, tổ dân phố văn hóa triển khai thực hiện tốt nếp
sống văn minh đô thị trên địa bàn.
- Phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh
dịch vụ văn hóa, quảng cáo và các hoạt động trò chơi tại khu vực chợ trước, trong
và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
3. Bộ phận quản lý văn hóa thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Quản lý, kiểm tra hoạt động trò chơi trước, trong và sau tết Nguyên đán tại
các chợ và các xã, phường.
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- Xây dựng kế hoạch kiểm tra trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa,
quảng cáo trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm và đúng quy định của pháp luật đối
với các trường hợp quảng cáo sai quy định.
4. Bộ phận văn hóa- văn nghệ ,xây dựng đời sống văn hóa và di sản văn hóa
thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Tham mưu văn bản đề nghị các xã, phường chỉ đạo thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” gắn với thực hiện tốt nếp
sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội.
- Tham mưu Thành ủy - HĐND- UBND thành phố thành lập đoàn đi thăm và
tặng quà cho 15 Thôn – Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2018
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
- Tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về tổ chức lễ dâng hương
tại Tượng đài Trần Hưng Đạo.
- Tham mưu văn bản hướng dẫn Ban Quản lý các đình, đền, miếu trên địa
bàn thành phố tiến hành trang trí cờ hoa, dọn vệ sinh, mở cửa, thắp nhang… tại các
di tích trong dịp Tết.
- Theo dõi, báo cáo tình hình triển khai thực hiện phục vụ Hội Hoa Xuân
Nha Trang- Khánh hòa năm 2019.
5. Bộ phận thông tin cơ sở:
Theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền trực quan, treo Quốc kỳ tại các xã,
phường nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019 vào ngày 01 tháng 02 năm 2019
( tức ngày 27 tháng Chạp âm lịch năm Mậu Tuất ).
6. Bộ phận du lịch, chèo kéo khách du lịch thuộc Phòng Văn hóa và
Thông tin:
Tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, kiểm tra, xử lý
các đối tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn thành
phố nhất là điểm tham quan chùa Long Sơn, nhà Thờ Núi, Tháp Bà PoNagar.
7. Bộ phậnTổng hợp– kế toán thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt
động phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo quy định.
- Tham mưu kinh phí chi cho các hoạt động của đơn vị nhằm phục vụ tốt
hoạt động “ Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” như: Lễ dâng hương tại
Tượng Đài Trần Hưng Đạo, thăm thôn, tổ dân phố văn hóa.
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Trên đây là kế hoạch hoạt động văn hóa và thông tin phục vụ Tết Nguyên
đán Kỷ Hợi 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh ( VBĐT)(b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT) (b/c);
- UBND .TP (b/c);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c);
- Phòng Kinh tế. TP ( b/c);
- Trung tâm VH-TT. TP ( thực hiện);
- Công an thành phố (b/c);
- Đài Truyền thanh thành phố ( phối hợp đưa tin);
- UBND các xã, phường ( thực hiện);
- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Trâm, Khánh, Long, Thư, Vy, Chi, Nhã ( 46b).
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