UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:580/STTTT-TTBCXB
V/v tăng cường truyền thông về các giải
pháp cấp bách trong phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới

Quảng Trị, ngày 08 tháng 8 năm 2020

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Kính gửi:
- Báo Quảng Trị;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung
ương và các tỉnh, thành trên địa bàn tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa thông tin - Th d c th thao các huyện,
thị , thành phố;
- Các cơ quan có trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BTTTT ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc
khẩn trương tri n khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới S Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị
tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nh ng nội dung như sau:
- Kịp thời thông tin, tuyên truyền việc tri n khai thực hiện các biện pháp cấp
bách của các cấp, các ngành và toàn dân trong phòng, chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới, tuyên truyền đ người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không
hoang mang, dao động, tin tư ng và sự l nh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền
quyết tâm kiềm chế, ki m soát tốc độ lây nhiễm mức thấp nhất.
- Tuyên truyền thực hiện phong tỏa tại 03 khu vực: Thôn Đơn Duệ, Vĩnh
Hòa, Vĩnh Linh khu phố 1, phường Đông Lễ, Đông Hà Trung tâm Y tế huyện
Vĩnh Linh cơ s 2 (đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh).
Thời gian bắt đầu thực hiện từ 20 giờ ngày 06/8/2020 cho đến khi có thông báo
mới.
- Tăng cường truyền thông, thông báo lịch trình di chuy n của bệnh nhân đ
kịp thời tiếp nhận thông tin từ người dân có liên quan đến việc tiếp úc với bệnh
nhân.
- Phối hợp với S Công Thương thông tin, phản ánh kịp thời việc thực hiện
kế hoạch dự tr hàng hóa và đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa tiêu dùng, lương thực,
thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn.
- Tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác đảm bảo an toàn
phòng chống dịch bệnh tại kỳ thi này.
- Phối hợp với S Thông tin và Truyền thông và các ngành chức năng trong
việc phát hiện, xử lý, đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, không chính ác,
gây hoang mang hoặc gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.
S Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, Văn phòng đại
diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành,

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin - Th d c th thao các
huyện, thị , thành phố, các cơ quan có trang thông tin điện tử, trang mạng hội
trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền các nội dung trên một cách rộng
r i đến người dân trên địa bàn.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan, đơn
vị./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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