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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 214/VHTT 

V/v tăng cường tuyên truyền 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên đài truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 23 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 332/STTTT-TTBCXB ngày 22/02/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị UBND các xã, phường 

chỉ đạo chuyên trách Đài Truyền thanh tiếp tục tăng cường thời lượng tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo các nội dung đã được Phòng Văn hóa 

và Thông tin thành phố hướng dẫn và thực hiện thu âm, đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Phòng (mục đài truyền thanh) tại các văn bản sau: 

- Công văn số 1630/VHTT ngày 04/12/2020: tuyên truyền về biện pháp 

5K và một số điều tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

- Công văn số 176/VHTT ngày 08/02/2021: file âm thanh tuyên truyền về 

phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền 

thông thực hiện. 

- Công văn số 177/VHTT ngày 09/02/2021: tuyên truyền vận động người 

dân thực hiện khai báo y tế nếu đi về từ vùng dịch để phòng, chống Covid-19. 

- Bài tuyên truyền về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-

19 tại nơi công cộng tại đường link: http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-

thanh/Huong-dan-cach-deo-va-thai-bo-khau-trang/ 

Yêu cầu chuyên trách Đài cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký phát thanh của 

Đài Truyền thanh cơ sở. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: (VBĐT)                                                                                      
- Như trên; 

- Phòng Y tế; 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu: VT, Trâm. 

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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