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V/v hướng dẫn tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng 

trên hệ thống Đài Truyền thanh 

xã, phường 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

  

 Thực hiện Công văn số Thực hiện Công văn số 6811/UBND-YT ngày 

28/9/2018  của UBND thành phố Nha Trang về khẩn trương tăng cường thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng và ra quân 

tổng vệ sinh, diệt lăng quăng/bọ gậy vào ngày 05/10/2018  trên địa bàn thành phố, 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền  

phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người dân trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố. 

2. Nội dung: Thực hiện theo bài tuyên truyền do Phòng Văn hóa và Thông 

tin biên soạn. Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen để tải 

nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng . 

3. Thời gian: Tổ chức Phát thanh liên tục hàng ngày trên hệ thống đài 

Truyền thanh cơ sở 1 lượt/ ngày từ ngày 28/10/2018 – 30/11/2018. Ca giờ phát vào 

lúc 16 giờ 45 phút và 06 giờ 45 phút. 

Đề nghị Lãnh đạo UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND. TP ( VBĐT) (b/c); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Vy, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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