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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:173/STTTT-TTBCXB 

V/v đăng, phát clip “Hãy chung tay chặn đứng 

Covid-19”  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Quảng Trị, ngày 18 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Báo Quảng Trị; 

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể duc̣ thể thao các 

huyêṇ, thị xã, thành phố;  

- Các cơ quan có trang thông tin điện tử/ thông tin điện 

tử tổng hợp, trang mạng xã hội. 

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giúp nhân dân hiểu và 

nâng cao ý thức về phòng, chống dịch Covid-19; Sở Thông tin và Truyền thông đã 

đăng tải file mp4 “Hãy chung tay chặn đứng Covid-19” trên banner “Phòng, chống 

bệnh viêm đường hô cấp cấp do vi rút Corona” ở Web Sở Thông tin và Truyền 

thông, địa chỉ http://quangtri-ict.gov.vn/. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa, thông tin-Thể duc̣ thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan có trang thông tin điện tử/ thông tin điện tử tổng hợp, 

trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền, đăng, phát clip “Hãy 

chung tay chặn đứng Covid-19”.  

Trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ TT&TT (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế (p/h); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (p/h); 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

         KT. GIÁM ĐỐC 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Hoàn 
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