
             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. 

 

Ngày 01/8/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 

10/CT-UBND về việc tiếp tục và tăng cường thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND 

ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm). 

 Để thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị:  

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

tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc việc giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thông tin, 

khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú đi ra ngoài tỉnh 

sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền 

cho phép) và chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện 

nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; tăng cường tuyên truyền các hành vi vi phạm 

theo quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh bị xử phạt để người dân 

biết. 

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

phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/8/2021 với tần suất nhiều 

lần trong ngày để người dân biết, chủ động thực hiện; đồng thời, phối hợp với 

các cơ quan có liên quan chỉ đạo các Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn, loa 

truyền thanh và tuyên truyền lưu động tại các ấp, khóm ít nhất 02 lần/ngày về 

việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thông tin 

kịp thời đến Nhân dân biết, thực hiện. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở TTTT; 

- 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 tiếp tục và tăng cường thực hiện Chỉ thị số 

09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

           Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 
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