
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: 425 /VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 14 tháng 4 năm 2020 

V/v báo cáo kết quả công tác 

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn thành phố (đợt 3)  

 

 

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang. 

 

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, 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 3) trên địa bàn thành phố như sau: 

I. Triển khai thực hiện 

- Căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và diễn biến tình hình 

dịch Covid-19, Phòng đã liên tục cập nhật, ban hành 10 văn bản hướng dẫn, đôn 

đốc, nhắc nhở UBND các xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền: 

+ Văn bản số 367/HD-VHTT-TTCS ngày 31/3/2020 về hướng dẫn tuyên 

truyền trực quan phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; 

+ Văn bản số 368/HD-VHTT-TTCS ngày 31/3/2020 về hướng dẫn tuyên 

truyền lưu động bằng xe và trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở về các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

+ Công văn số 376/VHTT-TTCS ngày 01/4/2020 về tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; 

+ Công văn số 382/VHTT-TTCS ngày 01/4/2020 về việc tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng trường 2/4; 

+ Công văn số 384/VHTT-TTCS ngày 03/4/2020 về 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; 

+ Công văn số 391/VHTT-TTCS ngày 06/4/2020 về hướng dẫn tuyên 

truyền hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 cho người dân và 

cộng đồng trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở; 

+ Công văn số 397/VHTT-TTCS ngày 07/4/2020 về tiếp tục tuyên truyền 

lưu động bằng xe và trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; 
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+ Công văn số 400/VHTT-TTCS ngày 08/4/2020 về tháo gỡ băng-rôn 

tuyên truyền hết hạn và treo băng-rôn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; 

+ Công văn số 401/VHTT-TTCS ngày 08/4/2020 về 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; 

+ Công văn số 405/VHTT-TTCS ngày 09/4/2020 về việc tiếp tục thực 

hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- Ngày 13/4/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức kiểm tra thực 

tế công tác tuyên truyền tại địa bàn các xã, phường. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác tuyên truyền: 

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

phường đã thực hiện được 99,2 m
2
 pano, 900 băng-rôn trong đó treo tại 137/273 

cổng văn hóa trên địa bàn từ 01 đến 02 băng-rôn, 514 buổi tuyên truyền lưu 

động bằng xe, 1.034 lượt tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, thực hiện 

in và phát 54.108 tờ rời về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ cho các hộ dân, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ngoài ra, Phòng đã phối 

hợp làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến chỉ đạo đơn vị quản lý màn 

hình điện tử tại Quảng trường 2/4, hỗ trợ thành phố thực hiện nội dung tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên 02 bảng điện tử, cụ thể: 

TT Xã, phường 

Tuyên truyền trực quan 

Tuyên 

truyền 

lưu 

động 

bằng 

xe 

Tuyên 

truyền 

trên 

đài 

truyền 

thanh 

Số tờ 

rơi 

thực 

hiện 

Chỉ thị 

số 

16/CT-

TTg 

Ghi chú 
Pano 

Số 

băng-

rôn 

Số cổng 

văn hóa 

có treo 

băng-rôn 

tuyên 

truyền 

1 Lộc Thọ  
 

27 6 16 28 800   

2 Phước Tân 
 

21 4 17 23 2.780   

3 Vĩnh Nguyên 2 31 9 18 47 1.000 

Làm 

thêm 10 

bảng 

thông 

báo, 17 

phướn 

thông báo 

4 Vĩnh Trường 
 

15 0 10 36 0   

5 Phước Long 
 

20 0 15 30 0   

6 Phước Đồng 
 

10 4 28 32 0   

7 Vĩnh Hải 2 41 24 24 28 5.000   

8 Vĩnh Hòa 
 

25 0 20 46 0   

9 Vĩnh Thọ 
 

19 7 6 40 1.300   

10 Vĩnh Phước 
 

45 25 18 29 5.000   
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11 Vĩnh Lương 
 

16 1 8 32 3.404   

12 Phương Sài 2 13 3 18 34 500   

13 Phương Sơn 
 

20 8 24 26 1.620   

14 Ngọc Hiệp 
 

13 7 30 39 5.000   

15 Vĩnh Thạnh 
 

14 6 14 48 4.100 
 16 Vĩnh Phương 

 
23 9 26 36 4.500   

17 Vĩnh Ngọc 
 

06 0 15 33 0   

18 Vĩnh Trung 
 

22 1 6 38 0   

19 Vĩnh Hiệp 
 

05 0 13 28 200   

20 Vĩnh Thái 
 

21 3 23 32 2.672   

21 Phước Tiến 
 

15 0 16 27 5.000 

Phường 

không có 

cổng văn 

hóa 

22 Phước Hải 
 

17 4 18 25 0   

23 Phước Hòa 
 

20 0 16 0 3.320 

Đang chờ 

kinh phí 

sửa chữa 

đài 

24 Tân Lập 
 

15 5 21 67 2.500   

25 Xương Huân 
 

14 4 15 61 230   

26 Vạn Thạnh 
 

13 3 16 69 2.382   

27 Vạn Thắng 
 

9 4 30 68 2.800   

28 

Trung tâm 

VHTTTT 

thành phố 

46 390 
 

33 32 
 

  

 
 Tổng cộng 52 900 137 514 1.034 54.108   

2. Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực 

ngành phụ trách: 

Đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin thành phố và 

UBND các xã, phường tiếp tục ra quân giám sát, kiểm tra việc chấp hành thực 

hiện tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa 

bàn thành phố Nha Trang vào các tối ngày 11/4/2020 và 14/4/2020. 

Kết quả kiểm tra: 

Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin thành phố đã phối hợp với 

UBND các xã, phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Ngọc Hiệp, Vĩnh 

Hiệp, Vĩnh Thạnh và Vĩnh Ngọc tiến hành giám sát, kiểm tra được 61 cơ sở. 

Qua kiểm tra các cơ sở đã đóng cửa ngưng hoạt động kinh doanh cụ thể như: 

- Tối ngày 11/4/2020 

+ Phường Vĩnh Nguyên: 07 cơ sở (05 karaoke, 02 cơ sở trò chơi điện tử) 

Karaoke Trúc Linh, Nhật Thiên 2, Ngọc Linh, Thanh xuân, Thủy Tiên 1. Các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng LM Net, BFF Net.                               
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+ Phường Vĩnh Hải: 12 cơ sở (05 karaoke, 07 cơ sở trò chơi điện tử) 

Karaoke Avatar, XV Bốn Mùa, Mai Phương, Bảo Dương, Kim Phương. Các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng LT Net, Đấu trường Game, 

New Sky, Net Seven, Apple 3, Net 26, Anh Em Net.                               

+ Phường Vĩnh Phước: 15 cơ sở (07 karaoke, 08 cơ sở trò chơi điện tử) 

Karaoke Khánh Phương, Champa Island, GMC, Karaoke Land, Khánh Dương, 

Đồi La San, Thu Hương. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng Net Nha Trang, S2M Gaming, Shawdow, Dargon Arena, Zô Zô Net, Net 

3k5, TT Sport Gaming, Net Cyber Star. 

- Tối ngày 14/4/2020 

+ Phường Ngọc Hiệp: 06 cơ sở (02 karaoke, 04 cơ sở trò chơi điện tử)  

Karaoke Huyền Trang, Hoài Chân. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng Dũng Net, Internet 342, Game Huyền Net, Net 169.                               

+ Xã Vĩnh Ngọc: 07 cơ sở (01 karaoke, 06 cơ sở trò chơi điện tử) Karaoke 

Hoàng Yến. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thôn Xuân 

Lạc 1, thôn Xuân Lạc 2, 84 H2, Kim Long,  Net Vĩnh Ngọc, Net 242.                               

+ Xã Vĩnh Thạnh: 10 cơ sở (04 karaoke, 06 cơ sở trò chơi điện tử) 

Karaoke Tiến Vinh, Phúc Hoàng Mai, Ngọc Thủy, Lima. Các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng NTS 1, NTS 2, Thảo Vy, Win 615, Hyper, 

Xcemer.                               

+ Xã Vĩnh Hiệp: 04 cơ sở trò chơi điện tử công cộng Su Su Net, Thủy 

Net, Net 7, No One. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Lãnh đạo UBND các xã, phường đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiều 

hình thức tuyên truyền để phổ biến Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ đến nhân dân trên địa bàn được biết và chấp hành trong thời gian thực hiện 

cách ly xã hội. 

2. Hạn chế 

- Còn một số xã, phường chưa thực hiện công tác tuyên truyền trực quan 

bằng băng-rôn trên các cổng văn hóa theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa và 

Thông tin. 

- Công tác tuyên truyền lưu động bằng xe còn nhiều xã, phường để xe 

tuyên truyền lưu động đi nhanh không chuyển tải hết nội dung cho nhân dân 

nắm. 

- Còn nhiều cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã, phường mới phân 

công chưa ghi chép đầy đủ nhật ký phát thanh tuyên truyền về phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 
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IV. Kiến nghị:  

Để thực hiện nghiêm các quy định của thành phố trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, 

phường chỉ đạo Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin tiếp tục kiểm tra, 

giám sát, kịp thời xử lý những cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, trò 

chơi điện tử không chấp hành các quy định của thành phố và thực hiện nghiêm 

túc công tác thông tin, tuyên truyền theo các văn bản hướng dẫn của Phòng Văn 

hóa và Thông tin trong thời gian đến. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 (đợt 3) trên địa bàn thành phố của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT) (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Phòng Y tế (VBĐT); 
- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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