
 

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: 221 /VHTT-TTCS 

V/v đề nghị tiếp tục tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, 

tay chân miệng trên hệ thống Đài Truyền thanh 

Nha Trang, ngày 27 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- UBND phường Vĩnh Nguyên; 

- UBND phường Phước Long; 

- UBND phường Vĩnh Phước; 

- UBND xã Phước Đồng. 

 

Căn cứ Công văn số 106/BC-PYT ngày 27/02/2020 của Phòng Y tế thành 

phố về tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bênh sốt xuất huyết và tay chân miệng, 

Theo Báo cáo số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở các xã, phường Vĩnh 

Nguyên, Phước Long, Vĩnh Phước và xã Phước Đồng vẫn còn. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị UBND các phường Vĩnh 

Nguyên, Phước Long, Vĩnh Phước và xã Phước Đồng chỉ đạo cán bộ phụ trách 

Đài truyền thanh tiếp tục thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống dịch 

bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở theo 

hướng dẫn của Phòng tại Công văn số 101/VHTT-PT ngày 31/01/2020. Thời 

gian tuyên truyền 02 lần/ngày ca sáng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, chiều từ 16 giờ 

30 đến 17 giờ, bắt đầu từ ngày 28/02/2020 đến ngày 05/3/2020. 

Đề nghị 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. 

Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường nêu trên quan tâm chỉ đạo thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên (VBĐT); 
- Phòng Y tế (VBĐT); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 
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