
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: 353/VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 22 tháng 3 năm 2019 

V/v hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết đợt 2 trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 27-VC/BTGTU ngày 06/3/2019 của Bna Tuyên 

giáo Thành ủy về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch 

bênh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Nha Trang và Công văn số 118/PYT 

ngày 20/3/2019cuar Phòng Y tế về tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bênh sốt 

xuất huyết và Tay chân miệng, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin 

về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên hệ thống Đài Truyền 

thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài 

Truyền thanh cơ sở vào Trang Thông tin điện tử của Phòng, tại Mục Đài Truyền 

thanh http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-am-thanh-tuyen-

truyen-ve-sot-xuat-huyet/ để tải file tuyên truyền 

- Thông báo thời gian cụ thể đến các hộ gia đình trên địa bàn để phối hợp 

với các cơ quan chức năng thực hiện phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng 

quăng/bọ gây. 

 2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở 03 lần mỗi ngày. Thời gian phát thanh bắt đầu từ 

ngày 25/3 đến ngày 28/4/2019.  

 3. Báo cáo kết quả: Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài cập nhật đầy đủ vào 

sổ nhật ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở. Phòng sẽ tiến hành kiểm tra 

đột xuất và trừ điểm thi đua nếu không thực hiện theo hướng dẫn. Báo cáo kết 

quả thực hiện trước ngày 01/4/2019 để tổng hợp, báo cáo cho UBND thành phố. 

Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- UBND TP (VBĐT) (b/c); 

- Phòng Y tế (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử; 

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng (Tr);             

- Lưu: VT, Vy.   

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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