
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 391 /VHTT-TTCS 

V/v 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 

Nha Trang, ngày 06 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện bút phê chỉ đạo của ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND 

thành phố Nha Trang tại Công văn số 2872/UBND-KGVX ngày 30/3/2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 cho người dân và cộng đồng. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao thành phố, UBND các xã, phường thực hiện tuyên truyền hướng dẫn đeo khẩu 

trang phòng chống dịch Covid-19 cho người dân và cộng đồng trên hệ thống Đài 

truyền thanh như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện phát thanh nội dung bài tuyên 

truyền hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống Covid-19 (bản 

scan gửi kèm Công văn này).  

2. Thời gian tuyên truyền: Phát thanh tuyên truyền cho người dân trên 

địa bàn hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc nội dung theo Hướng dẫn. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật 

ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.  

 

Nơi nhận (VBĐT):                                                                                      
- Như trên; 
- UBND thành phố ( VBĐT) (b/c); 
- Phòng Y tế (VBĐT) (b/c);   
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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