
             Kính gửi:  

                           - Báo Trà Vinh; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

3127/UBND-KGVX ngày 02/8/2021 về việc tuyên truyền xử phạt các hành vi vi 

phạm quy định phòng, chống dịch bệnh (Covid-19) (đính kèm Công văn số 

3127/UBND-KGVX của UBND tỉnh và Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ). 

 Để người dân chấp hành nghiêm trong công tác phòng, chống dịch Covid -

19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

- Báo Trà Vinh biên tập và đăng tải 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 

trên báo in và báo điện tử để người dân trên địa bàn biết, thực hiện (lưu ý tuyên 

truyền mức phạt đối với hành vi tụ tập đông người, ra đường không thật sự cần 

thiết, vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định, không chấp hành biện pháp 

kiểm soát y tế, không thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế,...) 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

biên tập Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ (lưu ý 

tuyên truyền mức phạt đối với hành vi tụ tập đông người, ra đường không thật sự 

cần thiết, vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định, không chấp hành biện pháp 

kiểm soát y tế, không thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế,...) và đăng phát trên hệ 

thống loa cơ sở với tần suất nhiều lần trong ngày; đồng thời, sử dụng xe thông tin 

lưu động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các mức phạt cụ thể được quy định tại 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ để người dân chấp hành nghiêm 

trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- 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 tuyên truyền xử phạt các hành vi  

vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

 

Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 
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