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     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: 1611/VHTT-TTCS      Nha Trang, ngày 30 tháng 11 năm 2018 

 

 

 

         

  

Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2421/SVHTT-QLVH ngày 16/11/2018 của Sở 

Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai tuyên truyền Tháng 

hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền 

về Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 như sau: 

1. Chủ đề tuyên truyền 

“Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020!”  

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2018 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2018 

- Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS 

- Hãy sử dụng bao cao su để bảo vệ cho bạn và người thân 

- Xét nghiệm HIV sớm là để bảo vệ chính mình và người thân 

3. Tổ chức thực hiện 

 a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố  

Thực hiện 60 băng-rôn dọc tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm 

của thành phố với chất liệu in bạt hiflex với nội dung khẩu hiệu như hướng dẫn.  

b) UBND các xã, phường 

- Về tuyên truyền trực quan: Thực hiện treo băng-rôn dọc tại xã, 

phường với chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng (kích thước 0.8x2m). Lưu 

ý: Khi treo băng-rôn phải treo đối diện với người đi đường, đúng qui định và 

đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Về tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh: UBND các xã, 

phường chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài truyền thanh thực hiện phát thanh bài 

tuyên truyền về Phòng, chống ma túy do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn. 

V/v hướng dẫn tuyên truyền  

Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS năm 2018  

trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
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Đề nghị cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh vào trang 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tap-tin-am-thanh-ve-

phong-chong-ma-tuy/ để tải file về thực hiện tuyên truyền.  

- Tùy điều kiện thực tế của địa phương mà bố trí  thực hiện băng-rôn 

tuyên truyền cũng như các hoạt động khác nhân “Tháng hành động quốc gia 

phòng, chống HIV/AIDS”. 

4.Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 10/12/2018. 

Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND các 

xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về 

Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 10/12/2018 qua email 

pvhttnt@khanhhoa.gov.com để tổng hợp, báo cáo cho UBND thành phố/. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT)( t/h); 

- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng ( Trang)  

-Trang Thông tin điện tử của Phòng ( Vy);          

- Lưu: VT, Vy.   

 TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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