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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 111 /VHTT-HCTH 

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

Nha Trang, ngày 04 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện bút phê chỉ đạo của ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch 

UBND thành phố Nha Trang tại Công văn số 868/UBND-KGVX ngày 

31/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh; 

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, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao thành phố, UBND các xã, phường như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện các hình thức tuyên truyền theo Hướng dẫn tại văn 

bản số 100/VHTT-TTCS ngày 31/01/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin về 

việc thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh virus corona (nCoV) trên 

địa bàn thành phố. 

2. UBND các xã, phường chỉ đạo công chức văn hóa - xã hội, chuyên 

trách đài truyền thanh xã, phường thông tin rộng rãi về số điện thoại đường dây 

nóng phòng, chống dịch của tỉnh Khánh Hòa: 0911.66.22.33; khuyến cáo người 

dân cần hạn chế các hoạt động có nguy cơ gây bệnh và dấu hiệu nhận biết khi 

nhiễm bệnh để chủ động đi khám, thông báo ngay cho cơ quan Y tế khi có các 

triệu chứng. 

3. Tài liệu tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

- Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona nCoV (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Khánh Hòa cung cấp). 

- Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do virus Corona mới (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Khánh Hòa cung cấp). 

- 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. 

http://t5g.org.vn/
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Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, UBND 

các xã, phường quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên (VBĐT); 
- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT) (b/c); 
- UBND thành phố (VBĐT (b/c)); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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