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HƯỚNG DẪN 

Về thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

virus corona ( nCoV) trên địa bàn thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 32/UBND-VP ngày 04/3/2020 của UBND thành 

phố về việc công tác thông tin tuyên truyền về dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus corona gây ra, 

Để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân thành 

phố trong việc phòng, chống dịch bệnh virus corona ( nCoV) đang lan rộng trên 

toàn thế giới. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác thông tin 

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh virus corona (nCoV) trên địa bàn thành 

phố như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do virus corona mới, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan 

trên diện rộng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền cổ động trực quan 

Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1010/UBND-VHTT ngày 18/02/2020 

của UBND thành phố về việc thực hiện tuyên truyền trực quan phòng, chống 

dịch Covid-19 

2. Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường 

Thực hiện phát thanh nội dung tuyên truyền theo Công văn hướng dẫn số 

231/VHTT-PT ngày 02/3/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin đã đăng nội 

dung trên Trang Thông tin điện tử http://pvhtt.vn. Thực hiện phát thanh 30 phút, 

theo lịch sáng - chiều cho đến khi có hướng dẫn mới. 

3. Tuyên truyền lưu động bằng xe 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố và UBND các xã, 

phường thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe đến tận địa bàn dân cư. Thực 

hiện tuyên truyền liên tục 02 buổi sáng- chiều trong ngày 11/3/2020. 

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhân dân thành phố Nha Trang tích cực chủ động phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới. 
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2. Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới là 

trách nhiệm của mỗi công dân. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

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

- Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe tại các xã, phường, nhất là các 

xã nông nghiệp, Khu đô thị mới, nơi tập trung đông du khách lưu trú như sau: 

a) Xe thứ 1( xe chuyên dùng của Phòng Quản lý đô thị)  

- Sáng ngày 11/3/2020: phụ trách xã Phước Đồng, Phước Hải ( Khu đô 

thi mới Lê Hồng Phong 1, Khu Đô thị VCN), Phước Long ( Khu đô thị Phước 

Long, Khu đô thị VCN) 

- Chiều ngày 11/3/2020: Phụ trách phường Vĩnh Trường ( Khu đô thị An 

Viên), Vĩnh Nguyên ( Khu đô thị Mipeco) 

b) Xe thứ 2 ( Xe của Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao và xe 

chuyên dùng của Phòng Quản lý đô thị ) 

- Sáng ngày 11/3/2020: phụ trách xã Vĩnh Lương, Vĩnh Hòa. 

- Chiều ngày 11/3/2020: Phụ trách xã Vĩnh Thái ( Khu đô thị Mỹ Gia) xã 

Vĩnh Hiệp ( Khu đô thị  Vĩnh Điềm Trung) và tuyến đường Trần Phú.  

- Chỉ đạo Bộ phận Đài Truyền thanh thành phố tăng cường phát sóng 

tuyên truyền về tài liệu phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 

corona mới để nhân dân thành phố tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới. 

2. UBND các xã, phường 

- Thực hiện tuyên truyền bằng pano theo Công văn số 1010/UBND-

VHTT ngày 18/02/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện tuyên truyền 

trực quan phòng, chống dịch Covid-19. 

 - Các xã, phường tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe trên địa bàn dân 

cư. Bắt đầu thực hiện từ 08 giờ ngày 11/3/2020 và 15 giờ ngày 11/3/2020. 

- Thực hiện phát thanh nội dung tuyên truyền theo Công văn hướng dẫn 

số 231/VHTT-PT ngày 02/3/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin đã đăng trên 

Trang Thông tin điện tử http://pvhtt.vn. Thực hiện phát thanh 30 phút theo lịch 

phát sáng- chiều cho đến khi có hướng dẫn mới. 

3. Lịch kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan tại các xã, phường 

Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ thành lập 03 Tổ công tác tiến hành kiểm 

tra các xã, phường vào ngày 12/3/2020. 
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Trên đây là Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới trên địa bàn thành phố 

của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

Nơi nhận:  
- UBND thành phố (VBĐT, b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Phòng Y tế (VBĐT); 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

thành phố (VBĐT); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử (Bình);           

- Lưu: VT, Trâm.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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