
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

—————— 
  

           Số:            
 

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hà Nội, ngày       tháng       năm  

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                trực thuộc Trung ương    

    

Thực hiện Thông báo Kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về 

phòng, chống Covid-19, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở truyền thanh - 

truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các loại hình thông tin cơ 

sở khác: 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 

người dân để nâng cao cảnh giác, chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch nhưng không để xuất hiện tâm lý hoang mang trước diễn 

biến mới của dịch bệnh; 

- Tuyên truyền để người dân thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; khuyến 

khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là 

Bluezone và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, 

nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch; đẩy mạnh thanh toán điện tử và làm 

việc trực tuyến… 

Cục Thông tin cơ sở gửi kèm 03 file âm thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam 

sản xuất để các địa phương có thể sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền. 

                          (Gửi kèm theo file âm thanh). 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, CTH (05) 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hương Giang 
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