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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 57/STTTT-TTBCXB 

V/v tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do vi rút Corona (nCoV)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Quảng Trị, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Báo Quảng Trị; 

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; 

- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí 

Trung ương; các tỉnh, thành trên địa bàn 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, trang mạng xã 

hội 

 

Thực hiện Công văn số 1958-CV/TU ngày 04/02/2020 của Tỉnh ủy về việc 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Công văn 

số 116/PTTH&TTĐT ngày 03/02/2020 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông 

tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc phối hợp thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Công văn 

số 57/TTCS-TTTH ngày 05/02/2020 của Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và 

Truyền thông) về việc cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và Công văn số 61/TTCS-TTTH ngày 

05/02/2020 của Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc cung 

cấp file âm thanh nội dung tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do vi rút Corona gây ra; Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng tải 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/ gồm các nội dung sau: 

1. Cẩm nang hỏi-đáp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona. 

2. Khuyến cáo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona. 

3. File audio: Cẩm nang hỏi-đáp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona. 

4. File audio: Khuyến cáo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona. 

http://quangtri-ict.gov.vn/


 2 

5. File audio: Tuyên truyền quy trình rửa tay thường quy. 

6. File audio: Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới vi rút Corona. 

Các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona sẽ được Web Sở Thông tin và Truyền thông 

cập nhật trên banner “Phòng, chống bệnh viêm đường hô cấp cấp do vi rút 

Corona”.  Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, văn phòng 

đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương ; các tỉnh , thành trên địa bàn 

tỉnh, 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, 

trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin 

hướng dẫn tuyên truyền, sớm triển khai và chủ động trong công tác tuyên truyền. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ TT&TT (b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (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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