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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, đài truyền thanh
các xã, phường tháng 12/2019
Ngày 30/12/2019, tại Hội trường tầng 3, khu liên cơ quan số 114 Hoàng
Hoa Thám, 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 12/2019 và
triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2020. Tham dự cuộc họp còn có:
- 26/27 Công chức Văn hóa - Xã hội; vắng phường Vạn Thạnh (có phép);
- Chuyên trách đài truyền thanh: vắng phường Vĩnh Phước (có phép),
Ngọc Hiệp (có phép), Lộc Thọ (có phép).
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, văn hóa - văn nghệ
- Trong tháng 01/2020, đề nghị các xã, phường tập trung tuyên truyền trực
quan, văn hóa - văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý năm 2020”, kỷ
niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/193003/02/2019), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/193024/02/2020).
Các xã, phường khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ
Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) gửi về Phòng để tổng hợp trước
ngày 05/01/2020. Công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã, phường
công tác tổ chức Hội thi, liên hoan văn nghệ quần chúng theo đúng trình tự quy
định tại Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
- Đề nghị công chức văn hóa - xã hội lưu ý trong công tác tuyên truyền
trực quan, không được chủ quan khoán trắng cho đơn vị quảng cáo; tránh để cho
các cơ quan báo chí phản ánh.
- Đề nghị UBND phường Vĩnh Thọ lưu ý trong công tác trang trí, tuyên
truyền trực quan ở các tuyến đường trung tâm phường để chuẩn bị cho Đại hội
Đảng bộ phường.

2. Công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở gắn biển hiệu, bảng quảng cáo
không đúng quy định:
Đề nghị các xã, phường tiếp tục theo dõi, kịp thời kiểm tra, xử lý các cơ
sở kinh doanh gắn biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng chữ tiếng nước ngoài
không đúng quy định. Hiện nay, các cơ sở kinh doanh sử dụng chữ tiếng Hàn
Quốc để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa đang phát triển nhiều trên địa
bàn các phường Tân Lập, Lộc Thọ,...
3. Công tác quản lý văn hóa:
- Đề nghị UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch kiểm tra các loại
hình dịch vụ văn hóa trên địa bàn, kịp thời phát hiện các cơ sở chưa đủ điều kiện
về an ninh trật tự, hoạt động kinh doanh gây tiếng ồn, biểu diễn nghệ thuật mà
không có giấy phép,…chủ động xử lý hoặc báo cáo về Phòng để phối hợp hỗ trợ
xử lý.
- Đề nghị UBND phường Phước Hải theo dõi quản lý cơ sở kinh doanh
quầy bar, biểu diễn nghệ thuật tại số 03 đường Phong Châu; UBND phường
Vĩnh Hải theo dõi quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngoài trời tại khu vực
Chợ Vĩnh Hải; UBND xã Vĩnh Thái theo dõi quản lý cơ sở game bắn cá mới đi
vào hoạt động trên địa bàn.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hóa
- Sau khi kết thúc kiểm tra công tác chuẩn bị xét tặng danh hiệu “Gia đình
văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2019 theo Nghị định số
122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ, Phòng Văn hóa và Thông tin
sẽ báo cáo UBND thành phố kết quả công tác chuẩn bị của các xã, phường và đề
xuất UBND thành phố phê bình các xã, phường đã không triển khai thực hiện
nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật như: chưa tổng hợp các danh sách
có xác nhận của các ngành có liên quan về các hộ gia đình vi phạm quy định tại
điều 7 của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ, biên bản họp xét của
các thôn, tổ dân phố chưa đúng theo mẫu quy định và không liệt kê các hộ gia
đình bị trừ điểm ở các tiêu chí nào và trừ bao nhiêu điểm, bản tự đánh giá không
được đưa đến cho các hộ gia đình mà cán bộ thôn, tổ dân phố tự đánh,…
- Đề nghị công chức văn hóa - xã hội tham mưu UBND các xã, phường
thực hiện công tác bình xét, đánh giá các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định
tại Nghị định số122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và hướng dẫn
chuyên môn của Phòng.
5. Công tác Đài Truyền thanh
Đề nghị công chức Văn hóa - Xã hội, chuyên trách Đài Truyền thanh các
xã, phường thực hiện tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật phòng, chống tác
hại của bia, rượu, tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, an toàn giao
thông theo hướng dẫn của Phòng.
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* Đề nghị xã, phường chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thành ủy,
UBND thành phố và hướng dẫn chuyên môn của Phòng trong triển khai thực
hiện các nhiệm vụ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Trên đây là nội dung Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban công tác
văn hóa - thông tin, đài truyền thanh các xã, phường tháng 12/2019. Trong quá
trình thực hiện các nhiệm vụ, nếu xã, phường gặp khó khăn, vướng mắc hoặc
cần báo cáo vấn đề phát sinh trên địa bàn, đề nghị phản ánh kịp thời về Lãnh đạo
Phòng để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết.
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.

TRƯỞNG PHÕNG

Đinh Văn Cường
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