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THÔNG BÁO
Kết luận của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
tại cuộc họp sơ kết công tác văn hóa - thông tin, gia đình,
đài truyền thanh, thể dục, thể thao 9 tháng năm 2020
Ngày 24/9/2020, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể
thao thành phố, ông Đinh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chủ
trì cuộc họp sơ kết công tác văn hóa - thông tin, gia đình, đài truyền thanh, thể
dục, thể thao 9 tháng năm 2020. Tham dự cuộc họp có:
- 27/27 công chức văn hóa - xã hội;
- Chuyên trách đài truyền thanh: vắng Lộc Thọ, Vĩnh Thạnh (không
phép), Tân Lập, Vĩnh Phước (có phép);
- Chuyên trách gia đình, thể dục thể thao.
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. Về thực hiện nhiệm vụ văn hóa - thông tin trong 9 tháng năm 2020
- Ghi nhận những cố gắng của công chức văn hóa - xã hội, chuyên trách
đài truyền thanh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của
thành phố giao như hoạt động thông tin - tuyên truyền cổ động trực quan, lưu
động bằng xe và trên đài truyền thanh chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Canh Tý
2020; kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975- 02/4/2020)
và 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2020); 90 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và
Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930-16/7/2020); 75 năm Cách mạng Tháng
Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); công tác gọi công dân nhập ngũ
năm 2020; công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; công tác xây dựng đời
sống văn hóa, kiểm tra hoạt động văn hóa, Internet, trò chơi điện tử công cộng;
xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không quy định; kiểm tra chèo kéo khách du
lịch tại các điểm tham quan.
- Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong nhiệm vụ tuyên truyền
trực quan, đài truyền thanh, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động
quảng cáo,…tình hình bạo lực gia đình có xu hướng gia tăng, công tác đài
truyền thanh còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, việc phân công nhiệm vụ cho đội
ngũ công chức Văn hóa - Xã hội, Đài Truyền thanh ở một số xã, phường còn
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chưa phù hợp, chồng chéo làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm
vụ của ngành.
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2020
a) Tập trung cao độ cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền chào
mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII
Đề nghị UBND xã, phường tăng cường công tác quản lý địa bàn, đảm bảo
mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo; rà soát, tháo gỡ băng-rôn đã quá hạn;
vận động các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh treo Quốc kỳ chào mừng đại hội
Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.
- Công chức văn hóa - xã hội nắm số lượng, vị trí các băng-rôn đã treo
trên các tuyến đường; báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để theo dõi.
- Chuyên trách đài truyền thanh thực hiện phát thanh bài tuyên truyền về
đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 khi có
hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.
- 27/27 xã, phường phải xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic
chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.
Đối với ý kiến của UBND phường Vĩnh Hải không đủ kinh phí để tổ chức
thì đề nghị phường có văn bản báo cáo UBND thành phố để xin cấp bổ sung
kinh phí tổ chức thực hiện.
b) Nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng cuối năm 2020
- Bố trí lực lượng, phương tiện tập trung cho công tác tuyên truyền phòng,
chống thiên tai.
- Theo dõi các báo cáo tình hình dịch bệnh của Phòng Y tế để chủ động
tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh.
- Đề nghị UBND xã, phường tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở gắn biển
hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định; chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra
các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, bar,…
- Rà soát trên địa bàn các công ty, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hút
hầm vệ sinh, tổ chức mời làm việc, nhắc nhở không thực hiện dán quảng cáo rao
vặt không đúng quy định.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX năm
2021 và gửi về Phòng để tổng hợp.
- Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị Thể dục thể thao tiên tiến
cấp tỉnh năm 2020 và gửi về Phòng theo thời gian quy định đối với các xã,
phường đã đăng ký đầu năm 2020.
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Để hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, cần ưu tiên
cho người cao tuổi cùng tham gia các giải thể dục thể thao ở địa phương: cờ
tướng, cờ vua, bóng bàn,...
- Trong tháng 11/2020, Phòng sẽ tổ chức tập huấn công tác xét tặng danh
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” theo quy định tại Nghị
định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ năm 2020. Sau tập
huấn, xã, phường mới triển khai công tác bình xét.
Đề nghị công chức văn hóa - xã hội tham mưu UBND xã, phường ban
hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa - đô thị văn minh” xã, phường. Hoàn thành trước ngày
15/10/2020.
- Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở,
xử lý các cơ sở kinh doanh đại lý Internet, trò chơi điện tử công cộng, đặc biệt là
các cơ sở hoạt động quá giờ quy định, để khách truy cập vào các trang web có
nội dung đồi trụy.
- Tổ chức tập huấn cho các đoàn thể ở xã, phường về tuyên truyền, phổ
biến phòng, chống bạo lực gia đình nhằm giảm dần số vụ bạo lực gia đình.
Trên đây là nội dung Thông báo kết luận tại cuộc họp sơ kết công tác văn
hóa - thông tin, gia đình, đài truyền thanh, thể dục, thể thao 9 tháng năm 2020.
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 (VBĐT):
- UBND thành phố (b/c);
- UBND các xã, phường;
- CC. VH-XH các xã, phường (t/hiện);
- Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng;
- Công chức, nhân viên cơ quan;
- Lưu: VT, Trâm.
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