
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1504/VHTT-TTCS 

 

Nha Trang, ngày 12 tháng 11năm 2018 

V/v báo cáo kết quả thực hiện  

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt 

xuất huyết, Zika, tay chân miệng  

năm 2018 trên địa bàn thành phố. 

 

 

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

Thực hiện Công văn số 6811/UBND-YT  ngày 28/9/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc 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 đã hướng dẫn, tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện như sau: 

1.Tình hình triển khai 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã ban hành các văn bản hướng 

dẫn sau:  

- Công văn Hướng dẫn số 1413/VHTT-TTCS ngày 26/10/2018 về việc 

Thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, tay chân 

miệng trên địa bàn thành phố. 

- Công văn số 1432/HD-VHTT-TTCS ngày 31/10/2018 về việc tổ chức 

tuyên truyền lưu động bằng xe về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, 

tay chân miệng trên địa bàn thành phố. 

- Công văn Hướng dẫn số 1414/HD-VHTT-TTCS ngày 26/10/2018 về 

việc hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên hệ 

thống Đài Truyền thanh xã, phường. 

2. Kết quả thực hiện 

a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố thực hiện 140 băng- rôn tuyên 

truyền trực quan và 06 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe về phòng, chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng trên các tuyến đường trung tâm 

của thành phố và các xã, phường trọng tâm như Phước Đồng, Vĩnh Lương, 

Phước Long. 

b) UBND các xã, phường  

UBND các xã, phường đã tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng như sau: 
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3. Đánh giá 

Nhìn chung, UBND các xã, phường đã triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng theo chỉ đạo của 

thành phố. 

4. Hạn chế 

- Bên cạnh các phường quan tâm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền 

về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng như 

Vạn Thạnh, Phương Sơn, Vĩnh Hải, còn lại các xã, phường ít chú ý đến công tác 

STT Xã, phường Tuyên truyền 

trực quan về 

phòng, chống dịch 

bệnh sốt xuất 

huyết, Zika, tay 

chân miệng 

Tuyên truyền lưu 

động bằng xe về 

phòng, chống dịch 

bệnh sốt xuất 

huyết, Zika, tay 

chân miệng 

Tuyên truyền 

phòng, chống dịch 

bệnh sốt xuất 

huyết trên hệ 

thống Đài Truyền 

thanh 

1 Vĩnh Phương 10 1 6 

2 Vĩnh Trung 12 1 5 

3 Vĩnh Thạnh 03 1 5 

4 Vĩnh Thái 08 1 6 

5 Vĩnh Hiệp 10 1 5 

6 Vĩnh Ngọc 06 1 5 

7 Vĩnh Lương 07 1 6 

8 Phước Đồng 10 1 5 

9 Vĩnh Phước 15 1 6 

10 Vĩnh Thọ 12 1 8 

11 Vĩnh Hòa 10 1 6 

12 Xương Huân 10 1 6 

13 Vĩnh Nguyên 05 1 8 

14 Vĩnh Trường 05 1 5 

15 Phương Sơn 10 1 10 

16 Phương Sài 05 1 5 

17 Phước Tân 05 1 6 

18 Phước Tiến 10 1 6 

19 Phước Hòa 10 1 5 

20 Phước Hải 10 1 5 

21 Phước Long 05 1 5 

22 Vĩnh Hải 29 1 10 

23 Ngọc Hiệp 10 1 6 

24 Tân Lập 11 1 5 

25 Lộc Thọ 04 1 5 

26 Vạn Thắng 10 1 6 

27 Vạn Thạnh 10 1 8 

Tổng cộng 252 lượt 27 buổi 164 lượt 
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nhiệm vụ tuyên truyền về công tác này, có nhiều xã, phường chờ nhắc nhiều lần 

mới thực hiện. 

- Ý thức người dân còn xem nhẹ công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết, Zika, tay chân miệng.  

- Công tác vệ sinh môi trường tại thôn, tổ dân phố, từng gia đình ít quan 

tâm chỉ đạo, nhắc nhở thực hiện.  

5. Đề nghị  

Để thực hiện có hiệu quả về công tác này, đề nghị Phòng Y tế nên có biện 

pháp tổng hợp nhằm huy động tất cả lực lượng cùng tham gia vào công tác 

phòng, chống dịch bệnh tập trung vào một thời điểm nhất định. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika, tay chân miệng của Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT) (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (VBĐT) (b/c) 
- Phòng Tài chính- Kế hoạch (VBĐT)( b/c); 
- Phòng Y tế  (VBĐT)(b/c); 
- Trưởng phòng;              

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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