
 

 

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: 943 /VHTT-TTCS 

V/v hướng dẫn nội dung tuyên truyền 

lưu động bằng xe và trên đài truyền thanh 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Nha Trang, ngày 30 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: 

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

- Đội Thanh niên xung kích thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 5641/UBND-YT ngày 30/7/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc phối hợp hướng dẫn giám sát y tế phòng chống 

dịch Covid-19, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cập nhật nội dung tuyên truyền về 

phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo mới nhất của UBND thành phố (kèm 

theo Công văn này). 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, Đội 

Thanh niên xung kích thành phố và UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện 

tuyên truyền lưu động bằng xe và trên đài truyền thanh theo đúng thời gian 

Phòng đã hướng dẫn tại Công văn số 920/VHTT-TTCS ngày 27/7/2020 với nội 

dung tuyên truyền mới được cập nhật, thu âm và đăng tải trên Trang thông tin 

của Phòng Văn hóa và Thông tin.    

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

 
Nơi nhận (VBĐT):  
- Như trên; 

- UBND thành phố; 

- Phòng Y tế; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

 Toàn dân Nha Trang tiếp tục đoàn kết thực hiện 

các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 

(Kèm theo Công văn số 943/VHTT-TTCS ngày 30/7/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 
 

Thực hiện Công văn số 7422/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 

của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. 

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Hạn chế đi đến các vùng đang có dịch; những người đến hoặc về từ 

vùng đang có dịch phải thực hiện khai báo y tế, cách ly và theo dõi sức khỏe 

theo hướng dẫn, quy định của ngành y tế, nhất là các trường hợp từ thành phố 

Đà Nẵng, tỉnh Quãng Ngãi, Quảng Nam và các vùng có dịch khác trong vòng 14 

ngày trở lại đây và có thêm một trong các yếu tố dịch tễ như: có tiếp xúc gần với 

một trong các bệnh nhân được khẳng định mắc Covid-19; cùng dự chung tiệc 

cưới tại Trung tâm tiệc cưới For You Palace, địa điểm tại Công viên Trung tâm 

đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, trong thời gian từ 10h30 đến 

12h30 ngày 18/7/2020; đi đến cùng một địa điểm có bệnh nhân; cùng đi chung 

toa tàu, đi chung chuyến xe với bệnh nhân; đi khám chữa bệnh tại một trong các 

Bệnh viện C, Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng 

Đà Nẵng...theo các Thông báo số 15, 16, 17, 18...của Bộ Y tế thì phải liên hệ 

ngay với Trạm Y tế nơi gần nhất để khai báo và được tư vấn hỗ trợ thực hiện 

biện pháp phòng chống dịch. 

2. Thực hiện tự giác khai báo y tế điện tử trên trên điện thoại thông minh, 

máy tính bảng,… thông qua các ứng dụng như Bluezone, Ncovi để được hỗ trợ 

thông tin cảnh báo về dịch. 

3. Toàn dân tự giác khai báo tạm trú, tạm vắng. 

4. Cung cấp thông tin kịp thời cho Chính quyền, cơ quan Công an tại địa 

phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, trường hợp trốn cách 

ly y tế tập trung hoặc đi từ vùng có dịch trong nước về cư trú, lưu trú tại địa 

phương. 

5. Thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 

từ 01 mét trở lên giữa người với người khi tiếp xúc tại nơi công cộng, rửa tay 
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bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn rửa tay nhanh; không tập trung đông 

người. 

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang kêu gọi toàn dân chung sức, đồng 

lòng để chiến thắng đại dịch COVID-19./. 
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