
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 263/VHTT-TTCS  Nha Trang, ngày 09  tháng 3  năm 2020 

 

V/v lịch kiểm tra công tác tuyên truyền 

trực quan, xe lưu động và trên hệ thống 

Đài Truyền thanh về phòng, chống dịch 

bệnh vius corona (nCoV) đợt 2 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường.                                                  
 

Căn cứ 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, 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-2019 và Công văn số 25/UBND-VP ngày 24/02/2020 của UBND 

thành phố về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona COVID-19 

(nCoV), 

Để đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

bệnh vius corona (nCoV) trên địa bàn thành phố theo các văn bản chỉ đạo của 

UBND thành phố, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo lịch kiểm tra thực tế như sau: 

1. Nội dung: 

-  Kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền trực quan bằng pano và lưu động 

bằng xe tại địa bàn.  

- Kiểm tra công tác phát thanh tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền 

thanh cơ sở. 

2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ và 14 giờ 00 ngày 12/3/2020. 

3. Địa điểm: Tại UBND các xã, phường và đi kiểm tra thực tế. 

4. Phụ trách kiểm tra các xã, phường 

Tổ 1: 

- Đ/c Đinh Văn Cường, Trưởng phòng - Tổ trưởng. 

- Đ/c Lê Thị Linh Chi, nhân viên; 

- Đ/c Nguyễn Thăng Long, Chuyên viên; 

Phụ trách các xã, phường: 

+ Sáng 12/3/2020:  Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lương, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước,  

           + Chiều 12/3/2020: Phước Đồng, Phước Long, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên. 

        Tổ 2: 

- Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Trang, Phó Trưởng phòng - Tổ trưởng. 

- Đ/c Huỳnh Ngọc Xuân Nhã, nhân viên. 

- Đ/c Nguyễn Trọng Bảo, nhân viên. 
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Phụ trách các xã, phường:  

+ Sáng 12/3/2020: Vĩnh Trung, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc. 

+ Chiều 12/3/2020: Phương Sài, Phương Sơn, Ngọc Hiệp, Vĩnh Hiệp, 

Vĩnh Thái. 

          Tổ 3: 

- Đ/c Trần Thanh Nhã, Phó Trưởng phòng - Tổ trưởng. 

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trâm, chuyên viên; 

- Đ/c Võ Long Khánh, nhân viên. 

Phụ trách các xã, phường: 

+ Sáng 12/3/2020: Lộc Thọ, Vạn Thắng,  Vạn Thạnh, Xương Huân. 

+ Chiều 12/3/2020: Tân Lập, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Hòa, 

Phước Hải. 

5. Công tác chuẩn bị 

- Giao đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trâm, chuyên viên phụ trách thông tin cơ sở 

chuẩn bị biên bản theo các nội dung trên chuyển cho các Tổ Kiểm tra. 

- Giao đ/c Xuân Nhã, nhân viên kế toán hợp đồng xe cho Tổ 1 đi kiểm tra 

tại xã Phước Đồng, Vĩnh Lương. 

- Giao đ/c Long chuẩn bị biên bản kiểm tra quảng cáo rao vặt. 

Đề nghị lãnh đạo UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa và Xã 

hội, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh chuẩn bị nội dung phối hợp kiểm tra 

theo nội dung Văn bản này./. 

 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố ( VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng; 

- Cán bộ, công chức, nhân viên phụ trách; 

- Trang Thông tin điện tử (Trâm); 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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