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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: 401 /VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 08 tháng 4 năm 2020 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

lưu động bằng xe và trên hệ thống Đài 

truyền thanh cơ sở về thực hiện Chỉ thị 

 số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của  

Thủ tướng Chính phủ  

 

 

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 2124/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND 

thành phố về việc triển khai Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Chỉ thị 16-CT-TTg ngày 31/03/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19 và Công văn số 2169/UBND-YT ngày 03/4/2020 của UBND 

thành phố về việc triển khai Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của 

Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 

Nha Trang, 

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 

Công văn này). 

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 thành phố 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. 
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+ Xe của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố do nhân 

viên của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố 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 thành phố phân công viên 

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

- Thời gian thực hiện tuyên truyền: 

Thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe trên địa bàn thành phố bắt đầu 

từ  08 giờ sáng ngày 09/4/2020 đến ngày 15/4/2020. Đoàn xe tuyên truyền trên 

địa bàn các xã, phường, trong đó tập trung tại tuyến công viên bờ biển Trần Phú, 

Phạm Văn Đồng, các chợ trung tâm thành phố. 

2. UBND các xã, phường 

a) 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 00 ngày 09/4/2020 

đến ngày 15/4/2020. ( Riêng các xã tập trung tuyên truyền ở các cơ sở kinh 

doanh ăn uống, café, các chợ) Lưu ý: cho xe lưu động đi chậm khi tuyên truyền. 

- Thực hiện phát thanh nội dung bài tuyên truyền kèm theo Công văn này, 

file thu âm được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử http://pvhtt.vn. 

b) Đài Truyền thanh các xã, phường đồng loạt phát thanh tuyên truyền 

liên tục trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở bắt đầu từ  16 giờ 45 phút ngày 09 

tháng 4 năm 2020 đến ngày 15/4 /2020. 

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 trên mặt trận phòng, chống đại dịch 

COVID-19 

2. Sức khỏe, tính mạng của con người là trên hết  

3. Toàn dân đoàn kết thực hiện “chống dịch như chống giặc” 

4. Toàn dân chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch COVID-19 

http://pvhtt.vn/
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5. Thần tốc, tranh thủ từng giờ, từng phút chống đại dịch COVID-19 

6. Mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống đại 

dịch COVID-19 

7. Toàn dân hành động theo mệnh lệnh của Chính phủ và các cấp Chính 

quyền trong phòng, chống đại dịch COVID-19 

Đề nghị Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

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

thành nhiệm vụ của thành phố giao./. 

( Hướng dẫn này thay cho Hướng dẫn số 384/VHTT-TTCS ngày 

03/4/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin ) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT, b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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 

 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Mỗi người dân thành phố nâng cao ý thức, trách nhiệm 

 trong phòng, chống đại dịch COVID-19 

 (Kèm theo Công văn số 384 /VHTT-PT ngày 03/4/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 
 

Chấp hành Chỉ thị số 16/CT/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 08 tháng 4 năm 2020, UBND 

thành phố Nha Trang và chính quyền các xã, phường đã triển khai nghiêm túc 

các nội dung của Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT/TTg về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đến các cá nhân, tổ chức và từng hộ gia 

đình nhân dân trên địa bàn thành phố, trước hết UBND thành phố Nha Trang 

chân thành cảm ơn nhân dân thành phố đã ủng hộ, đồng lòng, chung sức với 

thành phố để chiến thắng đại dịch COVID-19 bằng những hành động cụ thể như 

chấp hành các yêu cầu UBND thành phố đã đề ra nhất là không tham gia hoạt 

động tắm biển và các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ giải trí, ăn uống trên 

tuyến công viên bờ biển và trên mặt nước biển. Không tập trung quá 02 người 

ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng và thực hiện 

đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng 

người dân không đeo khẩu trang khi vào chợ, hoạt động kinh doanh ăn sáng, 

cafe vẫn còn tụ tập đông người gây khó khăn cho lực lượng chức năng thực thi 

công vụ. 

Để thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 

số 16/CT/TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19, ỦY ban thành phố Nha Trang, yêu cầu cán bộ, đảng 

viên, nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định sau:  

- Tạm dừng hoạt động tắm biển. 

- Tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ giải trí, ăn uống trên 

tuyến công viên bờ biển và trên mặt nước biển. 

- Yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần 

thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không 

tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, các chợ, 

siêu thị, cảng cá, bến tàu, nhà ga, các cơ sở khám chữa bệnh và tại nơi công 

cộng. 
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- 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… 

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang kêu gọi mỗi người dân cần nâng 

cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống đại dịch COVID-19. 
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