
     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: 1446/VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 03  tháng 11  năm 2020 

 
V/v tổ chức tuyên truyền  

lưu động bằng xe về ứng phó con bão số 

10 và mưa lớn trong các ngày đến  

 

         

                                          

                             Kính gửi:  

                                            - Phòng Quản lý đô thị; 

                                            - Trung tâm Văn hóa – Thông tin vàThể thao thành phố; 

                                            - UBND các xã, phường.  

 

Thực hiện Công văn số 8439/UBND-KT ngày 03/11/2020 của UBND thành 

phố về việc triển khai Công điện số 35/CĐ-TW của BCĐ Trung ương về ứng phó 

với bão Goni ( số 10) và Công điện số 11/CĐ-UBND của tỉnh Khánh Hòa, 

Để đảm bảo an toàn tuyết đối cho người, tài sản của nhà nước, nhân dân, hạn 

chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền lưu 

động bằng xe về công tác ứng phó cơn bão số 10 năm 2020 trên địa bàn thành phố 

như sau: 

1. Đề nghị Phòng Quản lý đô thị thành phố hỗ trợ nhân viên phụ trách lái 

xe và 01 xe chuyên dùng đã được UBND thành phố lắp đặt các thiết bị chuyên 

dùng về công tác tuyên truyền lưu động bằng xe để Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

và Thể thao thành phố tổ chức tuyên truyền vào ngày 04 /11/2020. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin  và Thể thao thành phố: Cử viên chức 

phụ trách Tổ Thông tin lưu động chịu trách nhiệm cùng viên chức phụ trách kỹ 

thuật âm thanh tổ chức phát thanh tuyên truyền tại 01 xe chuyên dùng của Phòng 

Quản lý đô thị  và 01 xe của Trung tâm về công tác ứng phó cơn bão số 10 và mưa 

lớn năm 2020 theo nội dung đã thu âm.  

3. Thời gian tuyên truyền: 

a) Xe 1 của Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thành phố: 

- Sáng ngày 04/11/2020: Thôn Đắc Lộc xã Vĩnh Phương, thôn  Đồng Nhơn , 

xã Vĩnh Trung.  

- Chiều ngày 04/11/2020: Các thôn xã Phước Đồng, thôn Đất Lành Vĩnh 

Thái. 
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a) Xe 2 của Phòng Quản lý Đô thị thành phố: 

- Sáng ngày 04/11/2020: Các thôn ở xã Vĩnh Lương, Tổ dân phố Hòn Xện, 

Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa. 

- Chiều ngày 04/11/2020: Khu vực Núi Chụt, phường Vĩnh Trường, Vĩnh 

Nguyên. 

4. UBND các xã, phường: 

- Chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội tổ chức thông tin, tuyên truyền lưu 

động bằng xe về công tác ứng phó cơn bão số 10 và mưa lớn đến từng khu dân 

cư, hộ gia đình nhân dân trên địa bàn để nắm và thực hiện ứng phó hiệu quả.  

Lưu ý: UBND phường Phương Sơn tập trung tuyên truyền các hộ ở khu vực 

Đồi Trại Thủy, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên tập trung tuyên truyền ở khu vực Núi 

Chụt, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước tập trung tuyên truyền ở Khu vực Núi Sạn. 

- Thời gian tuyên truyền: Sáng và chiều ngày 04/11/2020. Bắt đầu từ 8 giờ 

30. 

- Nội dung tuyên truyền: Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Phòng 

(mục Đài truyền thanh) để tải file tuyên truyền công tác ứng phó cơn bão số 10. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phân công bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, 

ông Võ Long Khánh phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin  và Thể thao 

thành phố thực hiện tuyên truyền trong  ngày 04/11/2020 ( Đ/c Khánh phụ trách xe 

1; Đ/c Trâm phụ trách xe 2) 

 Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thông tin  và Thể thao thành phố và UBND 

các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố ( VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử ( Trâm ); 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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