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HƯỚNG DẪN
Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh
sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đợt 3 - 2019
Theo Báo cáo của Phòng Y tế tại Công văn số 446/BC-PYT ngày 14/11/2019 về
tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng,
Để kịp thời khống chế tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã, phường,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác thông tin tuyên
truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết đợt 3 năm 2019 trên địa bàn thành
phố như sau:
I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết,
ngăn chặn không để dịch bênh lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến tính mạng,
sức khỏe của nhân dân.
II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền cổ động trực quan
Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng – rôn, khẩu hiệu, pano trên các
tuyến đường trung tâm thành phố và tại trụ sở UBND các xã, phường, cổng thôn, tổ
dân phố văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao các xã, Nhà văn hóa, điểm sinh
hoạt thôn, tổ dân phố và các tuyến đường trung tâm của địa phương.
2. Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường
Thực hiện phát thanh nội dung tuyên truyền do Cục Y tế dự phòng – Bộ y tế biên
soạn. Thực hiện liên tục đến 25/12/2019.
3. Tuyên truyền lưu động bằng xe.
Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao thành phố và UBND các xã,
phường thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe đến tận địa bàn dân cư. Thực
hiện tuyên truyền liên tục từ ngày 25/11/2019 đến 05/12/2019.
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1.Nhân dân thành phố Nha Trang tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh
sốt xuất huyết.
2. Không có bọ gậy/lăng quăng, không có muỗi, không có sốt xuất huyết.
3. Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt bọ gậy/lăng quăng.
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao thành phố

Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe tại các xã, phường nhất là các xã,
phường đã phát sinh dịch bệnh như: phường Phước Long, Phước Tân, Vĩnh Hòa,
Vĩnh Phước, xã Phước Đồng, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc và Vĩnh Phương.
- Thực hiện tuyên truyền bằng băng – rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền với
chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước: (2x 0.8m). Tại các tuyến
đường trung tâm thành phố. Số lượng do Trung tâm quyết định theo kinh phí được
phân bổ.
2. UBND các xã, phường
Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ
sở thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
- Thực hiện treo băng –rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống dịch
bệnh sốt xuất huyết tại các địa bàn thôn, tổ dân phố, trường học, cơ quan, các tuyến
đường trung tâm của xã, phường với chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng,
kích thước: (2x 0.8m). Số lượng do từng xã, phường quyết định.
- Phường Phước Long, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước và xã Phước Đồng, Vĩnh
Ngọc, Vĩnh Phương sử dụng xe lưu động công suất lớn tập trung tuyên truyền trên địa
bàn dân cư. Gửi hình ảnh xe tuyên truyền về Phòng Văn hóa và Thông tin ( Đ/c Trâm )
- Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.
3. Thời gian tuyên truyền
- Thống nhất thời gian thực hiện treo băng-rôn từ ngày từ ngày 25 /11/2019
đến 25/12/2019.
-Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường: Thực hiện liên
tục các ngày trong tuần, giờ phát buổi sáng vào lúc 6 giờ 45 phút và buổi chiều vào
lúc 18 giờ 45 phút.
4. Lịch kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan tại các xã, phường
Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ thành lập các Tổ công tác tiến hành kiểm tra
đột xuất các xã, phường.
Trên đây là Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống
dịch bệnh sốt xuất huyết đợt 3- 2019 trên địa bàn thành phố của Phòng văn hóa và
Thông tin./.
Nơi nhận:
- UBND. TP ( VBĐT) (b/c);
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao TP (t/h);
- Phòng Y tế TP (VBĐT) (b/c);
- UBND các xã, phường (t/h)(VBĐT);
- Trang thông tin điện tử;
- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Trâm.
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