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Số: 192 /VHTT-TTCS

Nha Trang, ngày 22 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo kết quả công tác
tuyên truyền phòng, chống Covid-2019
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 177/STTTT-TTBCXB ngày 06/02/2020 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác truyền
thông về phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và xử lý thông tin sai sự thật;
Thực hiện Công văn số 864/UBND-VP ngày 12/02/2020 của UBND
thành phố Nha Trang về báo cáo kết quả 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 kết quả công tác tuyên truyền
phòng, chống Covid-2019 trên địa bàn thành phố như sau:
1. Triển khai thực hiện
- Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành các văn bản:
+ Công văn số 100/HD-VHTT-TTCS ngày 31/01/2020 về việc hướng dẫn
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn thành phố;
+ Công văn số 111/VHTT-TTCS ngày 05/02/2020 về việc tăng cường
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
vi rút Corona gây ra.
+ Công văn số 155/VHTT-TTCS ngày 13/02/2020 về tăng cường công tác
truyền thông về phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona (nCoV) trên địa bàn thành phố và xử lý thông tin sai sự thật.
2. Kết quả thực hiện tuyên truyền
- 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.
Ngoài ra, đã vận động Công ty TNHH Quảng cáo Toàn Dũng tài trợ pano
lớn tuyên truyền trực quan phòng, chống Covid-19 tại khu vực trước Nhà Văn

hóa thiếu nhi - Ngã sáu thành phố và 21 bảng ( 3,8 x1.5m) tại 21 Trạm quảng
cáo rao vặt trên địa bàn thành phố.
- Tổng số lượng tin, bài tuyên truyền:
Cụ thể:
+ Số lượng tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của thành
phố là 18 tin và của xã, phường là trung bình 15 tin, bài/xã, phường.
+ Số lượng tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thành phố và
xã, phường: 60 tin, bài.
Thời lượng: 60 phút/ngày.
Thời gian phát sóng, tiếp sóng: sáng từ 06 giờ 00 đến 07 giờ 00; chiều từ
17 giờ 00 đến 18 giờ 00.
+ Phạm vi thông tin: 362 thôn, tổ dân phố của 27 xã, phường.
- Nội dung tuyên truyền chính:
+ Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona nCoV.
+ Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do virus Corona mới.
+ Thông điệp phát thanh, truyền hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do vi rút Corona mới được đăng tải trên Trang thông tin điện tử
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương: http://t5g.org.vn.
+ Số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch của tỉnh Khánh Hòa:
0911.66.22.33.
+ Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
+ Công tác ra quân phun thuốc, tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường
trên địa bàn thành phố phòng, chống Covid-19.
+ Tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng
+ Nha Trang họp triển khai công tác tổng vệ sinh trường học phòng chống
dịch viêm phổi cấp nCoV.
+ Thủ tướng quyết định công bố dịch Corona.
+ Nộp hồ sơ trực tuyến để góp phần phòng, chống dịch bệnh nCoV.
+ Có thể sử dụng khẩu trang vải và nước tẩy rửa thông thường.
+ Phát hiện mã độc ngụy trang dưới dạng tài liệu về virus Corona.
- Qua theo dõi, không có các thông tin bất thường xảy ra trên địa bàn.
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3. Một số nội dung khác đã thực hiện:
- Đã tham mưu UBND thành phố Công văn số 790/UBND-VHTT ngày
07/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh nCoV trong hoạt động du lịch, lễ
hội, di tích.
Thực hiện gửi Công văn chỉ đạo của UBND thành phố đến 300 cơ sở lưu
trú du lịch trên địa bàn thành phố; trong đó có nội dung đề nghị các cơ sở lưu trú
phối hợp với chính quyền địa phương và ngành Y tế các cấp để phổ biến các
biện pháp phòng, chống dịch nCoV cho khách lưu trú và người lao động tại cơ
sở như: đeo khẩu trang, giữ ấm cơ thể, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát
khuẩn,...; Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, phải kịp thời chủ
động thông báo với cơ quan Y tế gần nhất để thực hiện việc cách ly, kiểm tra,
xét nghiệm, khám và điều trị theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Đã tiếp nhận 1.800 tờ rơi “Những điều cần biết để phòng bệnh viêm
đường hô cấp cấp do vi rút Corona mới” từ Phòng Y tế thành phố để phân phát
cho 27 xã, phường.
- Sử dụng các Trạm Quảng cáo rao vặt do xã, phường quản lý để dán các
tờ rơi hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19
theo khuyến cáo của ngành y tế.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19
trên địa bàn thành phố./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT) (b/c);
- Phòng Y tế (VBĐT) (b/c);
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Trâm.

TRƯỞNG PHÕNG

Đinh Văn Cường
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