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 Thực hiện Công văn số 8672/UBND-KT ngày 28/10/2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai ứng phó với vùng áp thấp nhiệt đới trên 

biển Đông, Công văn số 8690/UBND-QLĐT ngày 29/10/2019 về việc triển khai 

phương án phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 2019 và ứng phó với 

cơn bão sắp tới, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo nhanh công tác chuẩn bị 

ứng phó cơn bão số 5 trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Đã ban hành các văn bản như sau: 

+ Công văn số 1251/HD-VHTT-TTCS ngày 08/10/2019 về việc thông tin, 

tuyên truyền về công tác ứng phó khi bão, lũ, lụt xảy ra trong năm 2019. 

+ Công văn số 1355/VHTT-DL ngày 29/10/2019 về việc đề nghị phối hợp 

triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5 trong hoạt động du lịch. 

+ Công văn số 1356/VHTT-TTCS ngày 30/10/2019 về việc tổ chức tuyên 

truyền lưu động bằng xe về ứng phó cơn bão số 5 và mưa to trong các ngày đến. 

+ Công văn số 1357/VHTT-TTCS ngày 30/10/2019 về việc tổ chức tuyên 

truyền lưu động bằng xe về ứng phó cơn bão số 5 và mưa to trong các ngày đến. 

2. Tổ chức họp cơ quan giao nhiệm vụ cho công chức, nhân viên triển 

khai kiểm tra công tác tuyên truyền ứng phó cơn bão số 5. Đồng thời tổ chức 

họp triển khai nhiệm vụ tuyên truyền ứng phó cơn bão số 5 cho công chức văn 

hóa - xã hội, chuyên trách đài truyền thanh các xã, phường. 

3. Hướng dẫn tổ chức đồng loạt ra quân tuyên truyền lưu động bằng xe 

trong chiều ngày 30/10/2019 về biện pháp phòng, chống bão số 5 để nhân dân 

trên địa bàn được biết, chủ động phòng, chống bão với 29 xe tuyên truyền; trong 

đó, 27/27 xã, phường tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã, phường đi sâu vào 

các hẻm thôn, tổ dân phố, 02 xe tuyên truyền với loa công suất lớn của Phòng 

Quản lý đô thị tập trung tuyên truyền tại địa bàn xã Vĩnh Lương, Phước Đồng. 

4. Phân công nhân sự tổ chức kiểm tra hoạt động tuyên truyền lưu động 

bằng xe, tuyên truyền trên đài truyền thanh tại các xã, phường; đôn đốc, nhắc 

nhở xã, phường tháo gỡ toàn bộ băng rôn tuyên truyền, có nguy cơ bị ảnh hưởng 

do bão số 5.  

5. Kiểm tra việc tháo gỡ các bảng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành 

phố; tiếp tục liên hệ các đơn vị quảng cáo để tháo gỡ toàn bộ bảng quảng cáo 



thương mại. Kết quả: các đơn vị đã chủ động thực hiện tháo gỡ được 49/63 bảng 

quảng cáo ngoài trời. 

6. Phối hợp với Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 7 thực hiện tin nhắn 

SMS gửi đến các hộ dân trên địa bàn thành phố biết, cảnh giác khẩn trương thực 

hiện các biện pháp để ứng phó với cơn bão số 5. 

Trên đây là báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 
- Phòng Kinh tế (VBĐT); 
- Phòng Quản lý đô thị (VBĐT); 
- Trưởng phòng; 
- Các Phó Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 
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