
     UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

  PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
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     Số: 744/VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 07 tháng 6 năm 2018 

 

V/v báo cáo kết quả tuyên truyền 

hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm 

“ Ngày truyền thống Phòng, chống 

thiên tai Việt Nam”. 

         

       

Kính gửi: Phòng Kinh tế thành phố. 

                                                                            

Thực hiện Công văn số 3115/ UBND-KT ngày 15/5/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần 

lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam”, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả tuyên truyền như sau: 

1. Tình hình thực hiện 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành văn bản số 649/VHTT-PT ngày 

22/5/2018 về việc hướng dẫn tuyên truyền về Luật phòng, chống thiên tai trên 

hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

2. Kết quả thực hiện 

- Phòng Văn hóa và Thông tin đã biên soạn bài tuyên truyền về Ý nghĩa 

Ngày truyền thống phòng, chống thiên  tai Việt Nam 22/5 đăng trên Cổng thông 

tin điện tử thành phố. 

- UBND các xã, phường thực hiện trên 130 lượt tuyên truyền, phổ biến Luật 

phòng, chống thiên tai trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; qua đó nâng cao hiểu 

biết, trách nhiệm của nhân dân thành phố về việc phòng, chống thiên tai.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ kỷ 

niệm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam” của Phòng Văn hóa 

và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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