
  

 

              

            Kính gửi: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện,   

thị xã và thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 1092/UBDT-TT ngày 09/8/2021 của Ủy ban Dân tộc 
về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng  đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi (đính kèm). 

Theo tinh thần Công văn số 441/BDT-TTPL ngày 12/8/2021 của Ban Dân 

tộc tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng  
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tăng cường tuyên truyền tiếng dân 
tộc trên sóng phát thanh, truyền hình ở địa phương, tiếp sóng và phát sóng các 

chương trình phát thanh, truyền hình bằng các thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu 
số của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam về các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an 
ninh nói chung và ưu tiên đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 để bà con đồng bào dân tộc biết, tham gia cùng chính 
quyền phòng, chống dịch. Đồng thời, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân điển hình 

tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 nhằm nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng. 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã và thành phố 
thường xuyên tiếp sóng các chương trình phát thanh bằng các thứ tiếng của đồng 
bào dân tộc thiểu số của Đài Tiếng nói Việt Nam về các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh,.. 
đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid -19 hiện nay để tuyên truyền cho người dân 

vùng đồng bào dân tộc biết; qua đó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước, thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền cơ sở và hướng dẫn của Bộ Y tế 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Dân tộc tỉnh (để biết); 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-TTBCXB                             
V/v tăng cường tuyên truyền công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi  

           Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 
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