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Số: 344 /VHTT-TTCS 

V/v thông tin, tuyên truyền phòng, chống 

Covid-19 trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1951/UBND-YT ngày 25/3/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính Phủ tại 

Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn Phòng Chính Phủ và 

Thông báo số 118/TB-UBND ngày 25/3/3030 của UBND tỉnh Khánh Hòa, 

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

thực hiện thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19 trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Thực hiện phát thanh nội dung bài tuyên truyền theo hướng dẫn của 

Phòng Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 337/VHTT-PT ngày 25/3/2020 đã 

đăng trên Trang Thông tin điện tử ngày 25/3/2020. 

2. Bổ sung nội dung bài tuyên truyền thông tin, tuyên truyền đến các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn, cụ thể như sau: 

“Kính thưa toàn thể nhân dân trên địa bàn. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Nha Trang tại Công văn số 

1951/UBND-YT ngày 25/3/2020, UBND xã (phường) ……………. thông báo 

đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn như dịch vụ 

karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động, game 

internet, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các Câu lạc bộ, các hoạt động thể dục, thể 

thao…tạm thời đóng cửa từ 00 giờ ngày 26/3/2020 cho đến khi có thông báo 

mới để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

các mặt hàng thiết yếu. Đồng thời, người dân hãy hạn chế tối đa việc tụ tập đông 

người tại các đám cưới, đám tang”. 

Đề nghị UBND các xã, phường nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên (VBĐT); 
- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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