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Nha Trang, ngày 13  tháng 11 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền công tác 

khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

cho công dân nhập ngũ năm 2019 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Nha Trang về Tổ chức triển khai công tác khám tuyển sức khỏe 

NVQS cho công dân nhập ngũ năm 2019, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền:  

Chỉ đạo  cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền trên 

hệ thống Đài truyền thanh cơ sở liên tục về danh sách công dân có lệnh gọi khám 

sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 và tổ chức tuyên truyền theo tài liệu do 

Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn  thực hiện truy cập trang thông tin điện 

tử của Phòng Văn hóa và Thông tin tại địa chỉ http://pvhttnt.vn Mục Đài 

Truyền thanh để tải file tuyên truyền). 

2. Thời gian: Thời gian phát thanh bắt đầu từ ngày 17/11/2018 đến ngày 

25/12/2018. Phát thanh thời gian từ 16 giờ 30 đến 17 giờ mỗi ngày. Nếu địa 

phương nào hoàn thành 100% thanh niên chấp hành lệnh gọi khám nghĩa vụ quân 

sự thì không phát thanh tuyên truyền nữa. 

3. Báo cáo kết quả: Sau khi phát thanh tuyên truyền vận động thanh niên khám 

sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu của thành phố giao cho địa 

phương, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa 

và Thông tin để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

                           ( Đính kèm Bài Tuyên truyền) 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện theo nội dung văn bản này./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Lưu: VT, Vy.   

  TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

Đinh Văn Cường 
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