
  

 

              

                    Kính gửi: 
                                  - Báo Trà Vinh; 

      - Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 
      - Phòng Văn hóa và Thông các huyện, thị xã, thành phố; 

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

 

Thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc 
hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị (đính kèm); 

 Theo tinh thần Công văn số 2635/SYT-NVY ngày 26/8/2021 của Sở Y tế về 
việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị. 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

- Báo Trà Vinh; Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đăng tải nội dung 

Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị của Bộ 
Y tế trên báo in và báo điện tử Trà Vinh, sóng phát thanh, truyền hình của Đài để 

tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh biết, tổ chức thực hiện. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị 
xã, thành phố đăng tải nội dung Hướng dẫn của Bộ Y tế trên trang thông tin điện tử 

của đơn vị để các cơ quan, đơn vị tại địa phương truy cập, áp dụng tổ chức thực hiện 
tại cơ quan, đơn vị mình. 

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

chức thực hiện tốt Hướng dẫn trên của Bộ Y tế tại cơ quan, đơn vị mình; đẩy mạnh 
các hoạt động truyền thông tại cơ sở theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; các khuyến 
cáo, hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Y tế (để biết); 
- 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 hướng dẫn phòng,  

chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị  

           Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 
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