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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 311 /VHTT-PT 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

các biện pháp phòng, chống Covid-19 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 19  tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1753/UBND-YT ngày  18/3/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền các biện 

pháp phòng, chống Covid-19 trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền theo bài 

tuyên truyền do Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập, thu âm, cán bộ phụ trách 

Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-

Truyen-thanh để tải nội dung tuyên truyền về biện pháp phòng, chống Covid-19. 

2. Thời gian thực hiện tuyên truyền: 02 lần/ngày, bắt đầu thực hiện phát 

thanh từ ngày 23/3 đến 05/4/2020. Thời gian phát thanh ca sáng từ 07 giờ 30 

đến 7 giờ 45 giờ, ca chiều từ 16 giờ 45 đến 17 giờ. 

Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài 

Truyền thanh nghiêm túc thực hiện nội dung văn bản này, Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất và thực hiện chấm điểm thi đua 

năm 2020./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT); 

- Phòng Y tế (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Các Phó Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử (Bình);  

- Đ/c Nhã (thu âm);          

- Lưu: VT, Trâm.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

 Về các biện pháp phòng, chống Covid-19 

(Kèm theo Công văn số 311/VHTT-PT ngày 19/3/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 
 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế 

giới và các địa phương trong nước.  

Để chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người thành phố Nha Trang kêu gọi nhân dân 

thành phố chủ động thực hiện tốt các biện pháp khuyến cáo của Bộ Y tế về các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 như sau: 

1. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung 

đông người như tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở tôn giáo, siêu thị, sân bay, nhà 

ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng… 

2. Hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người.  

3. Tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực. 

4. Hằng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất tẩy rửa thông 

thường; luôn giữ phòng thông thoáng. Hạn chế dùng điều hòa. 

5. Người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh; người nhập 

cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn 

cách ly kịp thời. 

 

Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh./. 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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