
  

 

              

            Kính gửi: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện,   

                            thị xã và thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 628/TTCS-TT ngày 09/9/2021 của Cục Thông tin 

cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền mô hình Tổ COVID 

cộng đồng (đính kèm). 

Để phát huy hiệu quả mô hình Tổ COVID cộng đồng trong thời gian tới, 

Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu: 

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

phố tổ chức thông tin, tuyên truyền trên tất cả hệ thống truyền thông cơ sở về 

kinh nghiệm thành công của tỉnh Bắc Giang trong việc huy động Nhân dân tham 

gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Tổ COVID cộng đồng 

được nêu tại Công văn số 348a-CV/BDVTW ngày 06/9/2021 của Ban Dân vận 

Trung ương (đính kèm) để nhân rộng mô hình này trên địa bàn.  

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục TTCS, Bộ TT&TT (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÕA 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 mô hình  

Tổ COVID cộng đồng 

 

           Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2021 
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