
  

 

              

               Kính gửi:  

- Báo Trà Vinh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

-Trung tâm VHTT 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 

5959/UBND-KGVX ngày 10/11/2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm). 

 Với chức năng, nhiệm vụ đươc giao, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

- Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền để người dân tiếp tục thực hiện 5K trong phòng, chống dịch 

Covid-19, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan; tăng cường đưa tin việc lực 

lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch 

và tiếp tục tuyên truyền người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-

Covid). 

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

tổ chức thông tin, tuyên truyền theo nội dung Công văn này để cán bộ, người dân 

trên địa bàn biết, thực hiện. 

Rất mong các đơn vị quan tâm triển khai 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 HÕA 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 các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

trên địa bàn tỉnh 

 

           Trà Vinh, ngày        tháng 11 năm 2021 
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