
             Kính gửi:  

                           - Báo Trà Vinh; 

                           - Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

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

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 109/TB-VP ngày 17/7/2021 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lê Văn Hẳn tại cuộc họp giao ban về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 (đính kèm). 

 Để thông tin, tuyên truyền kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh Covid-

19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

- Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phối hợp với Sở Y 

tế, các Sở, ngành tỉnh có liên quan tuyên truyền sâu rộng nội dung các văn bản chỉ 

đạo có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của tỉnh để người dân trên địa bàn tỉnh an tâm, tin tưởng, 

chung tay cùng chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

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

tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung các văn bản chỉ đạo có liên quan 

đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 qua hệ thống loa cơ sở và xe thông 

tin lưu động; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo các Trạm 

Truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 với tần suất nhiều lần trong ngày để người dân biết, chủ động thực hiện. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 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 đẩy mạnh tuyên truyền nội dung các văn 

bản chỉ đạo có liên quan đến công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 

 

           Trà Vinh, ngày       tháng 7 năm 2021 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-07-20T10:36:25+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Nguyễn Thanh Luân<ntluan@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T13:43:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T13:43:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T13:44:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




