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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: 354 /VHTT-PT 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

lưu động bằng xe về các biện pháp  

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

Nha Trang, ngày 28  tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Phòng Quản lý đô thị TP; 

- 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 và Công văn 2062/UBND-YT ngày 

27/3/2020 của UBND thành phố về việc triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh và  tuyên truyền lưu động bằng xe về các biện pháp 

phòng, chống Covid-19 như sau: 

I. 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, đề nghị 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, nội dung tuyên truyền mới nhất. ( Kèm theo 

bài tuyên truyền). 

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

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

- Đoàn xe:  Xe chuyên dùng của Phòng Quản lý đô thị lắp đặt loa và xe 

của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP dẫn đầu. 

- Phân công phụ trách xe: 

- Xe của phòng Quản lý đô thị do nhân viên của Phòng Quản lý đô thị 

chịu trách nhiệm. 

-  Xe của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP do nhân viên 

của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP chịu trách nhiệm. 

- Cán bộ, viên chức, nhân viên phụ trách đoàn xe: 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phân công ông Võ Long Khánh 

cùng tham gia Đoàn xe tuyên truyền. 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP phân công viên chức phụ 

trách máy phát thanh tuyên truyền và dẫn đoàn xe tuyên truyền. 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh
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- Thời gian thực hiện tuyên truyền: Thực hiện tuyên truyền lưu động 

bằng xe trên địa bàn thành phố bắt đầu từ  ngày 27/3 đến 03/4/2020. ( kèm theo 

lộ trình sau) 

- Sáng ngày 27/3/2020: Lúc 8 giờ 30 phút tuyên truyền địa bàn xã Phước 

Đồng, Phước Long, Phước Hải. 

-Chiều ngày 27/3/2020: Lúc 15 giờ tuyên truyền địa bàn xã Vĩnh Phương, 

Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh. 

- Sáng ngày 28/3/2020: Lúc 08 giờ tuyên truyền địa bàn thành phố. 

- Sáng ngày 29/3/2020: Lúc 08 giờ tuyên truyền địa bàn thành phố. 

- Sáng ngày 30/3/2020: Lúc 8 giờ phút tuyên truyền địa bàn thành phố. 

- Sáng ngày 31/3/2020: Lúc 8 giờ 30 phút tuyên truyền địa bàn phường 

Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa và Vĩnh Lương. 

- Sáng ngày 01/4/2020: Lúc 8 giờ 30 phút tuyên truyền địa bàn phường 

Vĩnh Hải, Vĩnh Phước và Xương Huân. 

- Sáng ngày 02/4/2020: Lúc 8 giờ 30 phút tuyên truyền địa bàn xã Vĩnh 

Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc. 

- Sáng ngày 03/4/2020: Lúc 8 giờ 30 phút tuyên truyền địa bàn phường 

Ngọc Hiệp, Phương Sơn, Phương Sài. 

 2. UBND các xã, phường 

- Tất cả các xã, phường đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền lưu động 

bằng xe trên địa bàn dân cư. Bắt đầu thực hiện từ 08 giờ ngày 29/3/2020 đến 

ngày 01/4/2020. 

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

số 354/VHTT-PT ngày 28/3/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin đã đăng trên 

Trang Thông tin điện tử http://pvhtt.vn. 

III. TRANG TRÍ, CHỦNG LOẠI XE TUYÊN TRUYỀN 

- Chủng loại xe cổ động: xe Đa-su. 

- Trang trí: gọn, đẹp, mới và trang nghiêm. 

Cụ thể: + Tên đơn vị: dán ở kính bên trái xe; 

    +  Khẩu hiệu: pa nô nền xanh, chữ trắng (treo đúng kích thước 

thùng xe), cờ phướn trang trí. 

IV. KHẨU HIỆU TRANG TRÍ  

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

phường trang trí khẩu hiệu tuyên truyền hai bên hông xe như sau: 

1 . Mỗi người dân là một chiến sỹ trong phòng chống dịch COVID-19 

2. Mỗi người phải có trách nhiệm với sức khỏe, tính mạng của mình, 

của những người xung quanh và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. 

3. Tinh thần đoàn kết toàn dân “ chống dịch như chống giặc” 

http://pvhtt.vn/
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Đề nghị Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị và Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Thể thao thành phố và UBND các xã, phường phối hợp hỗ trợ hoàn thành 

nhiệm vụ của thành phố giao./. 

( Công văn này thay thế cho Công văn số 337/VHTT-PT ngày 25/3/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Phòng Y tế (VBĐT) (b/c); 

- 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 354 /VHTT-PT ngày 28/3/2020 

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 dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh ở người thành phố Nha Trang yêu cầu cán bộ, nhân dân thành phố 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau: 

1. Từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020: 

 - Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 

phòng;  

- Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, trạm y tế; 

- Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng 

yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa 

điểm công cộng. 

2. Người trên 60 tuổi hãy ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác. 

3. 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… 

4. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn sát trùng và thực hiện các biện 

pháp dự phòng khác. 

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

6. 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. 

7. 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. 

Mỗi người dân là một chiến sỹ trong phòng chống dịch COVID-19 

 

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 


		2020-03-28T09:56:10+0700
	Việt Nam
	Đinh Văn Cường<dvcuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-03-28T10:09:12+0700
	Việt Nam
	Phòng Văn hóa và Thông tin<pvhtt.nt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




