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V/v báo cáo nhanh kết quả công tác 

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

virus corona (nCoV) trên địa bàn thành phố  

 

 

Kính gửi: 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa; 

- UBND thành phố Nha Trang. 

Thực hiện Công văn số 162/STTTT-TTBCXB ngày 01/02/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Thực hiện Thông báo số 106/TB-UBND ngày 31/01/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc 

họp triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus corona gây ra trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo nhanh kết quả công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh virus corona (nCoV) trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Triển khai thực hiện 

- Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Văn bản số 100/HD-VHTT-

TTCS ngày 31/01/2020 về hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

virus corona (nCoV) trên địa bàn thành phố. 

- Ngày 04/02/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin đã thành lập 04 Tổ công 

tác tổ chức kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền tại địa bàn các xã, phường. 

2. Kết quả thực hiện 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, UBND các xã, 

phường đã thực hiện 390 băng-rôn, 124 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe, 210 

lần phát trên đài truyền thanh, in và phát 98.225 cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ 

động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới và 

97.715 tờ rơi của ngành Y tế đến 111.000 hộ gia đình, cụ thể: 

TT Xã, phường 
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động bằng 
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Photo, phát tài liệu 

cho các hộ gia đình 

Ghi chú 
Cẩm 

nang 10 

câu hỏi 

đáp 

Tờ rơi 

của 

ngành y 

tế 

1 Vĩnh Nguyên 26 5 8 4500 4500 
 

2 Phước Hòa 10 5 Máy bị hư 2999 2999 
 

3 Vĩnh Trường 5 2 8 3000 3500 
 



2 

 

4 Vĩnh Thọ 12 4 8 1262 1262 

Tổ chức 

cho hộ 

dân ký 

cam kết 

5 Vạn Thạnh 7 6 6 2500 2500 

Tổ chức 

cho hộ 

dân ký 

cam kết 

6 Vạn Thắng 10 6 8 2200 2200 
 

7 Phước Đồng 10 6 8 9000 9000 
 

8 Phước Hải 16 5 12 4000 5500 
 

9 Phước Long 10 2 2 9000 9000 
 

10 Vĩnh Thái 10 5 8 4000 4000 
 

11 Vĩnh Phương 10 2 2 4500 5000 
 

12 Vĩnh Ngọc 6 2 4 5000 5000 
 

13 Ngọc Hiệp 10 4 16 5700 1000 
 

14 Vĩnh Thạnh 12 2 4 3692 3692 
 

15 Vĩnh Trung 10 2 12 2000 2000 
 

16 Lộc Thọ 9 5 8 2100 2100 

Tổ chức 

cho hộ 

dân ký 

cam kết 

17 Phương Sài 10 5 9 2000 2000 
 

18 Phương Sơn 12 6 8 1626 1626 
 

19 Vĩnh Hiệp 10 5 12 3500 3000 
 

20 Vĩnh Hòa 10 5 8 5999 5999 
 

21 Phước Tân 10 5 12 2817 2817 
 

22 Phước Tiến 7 6 7 1300 1300 
 

23 Tân Lập 10 5 8 500 3000 
 

24 Vĩnh Phước 30 5 8 4620 4620 
 

25 Vĩnh Hải 5 5 8 5000 5500 
 

26 Vĩnh Lương 8 5 8 3410 3600 
 

27 Xương Huân 5 4 8 2000 1000 
 

28 

Trung tâm Văn 

hóa -Thông tin 

và Thể thao TP 

100 5 
    

 
Tổng cộng 390 124 210 98.225 97.715 
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3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

Lãnh đạo một số xã, phường đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của 

dịch bệnh do virus corona (nCoV) gây ra nên đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền như: Vạn Thạnh, Vĩnh Thọ, Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên… 

b) Hạn chế 

- Bên cạnh đó, lãnh đạo một số xã, phường còn chưa tích cực chủ động 

trong chỉ đạo thực hiện các hình thức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

do virus corona (nCoV) gây ra, để Phòng phải nhắc nhở, đôn đốc mới thực hiện 

in và phát tài liệu tuyên truyền cho các hộ dân như: Vĩnh Hải, Vĩnh Lương, 

Phước Long, Phước Hải, Vĩnh Trường, Tân Lập. 

- Nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh virus 

corona (nCoV) ở một vài xã, phường chưa cao, chưa hợp tác nhiệt tình với chính 

quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Sự phối hợp của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh virus corona (nCoV) chưa được triển khai.  

4. Kiến nghị:  

a) Đối với UBND thành phố: 

Để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn thành phố 

Nha Trang,  Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị UBND thành phố chỉ đạo 

các xã, phường cần rút kinh nghiệm và tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao đến tận 

hộ gia đình cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.   

b) Đối với UBND các xã, phường:  

- Một là, tiếp tục thực hiện tuyên truyền theo hướng dẫn của Phòng tại văn 

bản số 100/VHTT-TTCS ngày 31/01/2020 và Công văn số 111/VHTT-TTCS 

ngày 04/02/2020 của Phòng. 

- Hai là, đề nghị UBND phường Tân Lập tiếp tục photo tài liệu tuyên 

truyền cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do virus corona mới và gửi đến các hộ dân trên địa bàn (số 

lượng 500 cẩm nang phát cho các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố để làm công 

tác tuyên truyền là chưa đúng theo chỉ đạo của UBND thành phố). 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

virus corona (nCoV) trên địa bàn thành phố của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 
- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm.                                                       
 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

  Đinh Văn Cường 
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