
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Bình  Định, ngày      tháng 7 năm 2021 

V/v cập nhật thông tin, tuyên truyền về công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

 

 

Kính gửi:   

   - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa –  

Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

 

 

Theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 219-CV/BTGTU 

ngày 05/7/2021 về việc thông tin, tuyên truyền và nắm bắt tình hình tư tưởng về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại: Thông báo số 251/TB-SYT ngày 06/7/2021 

về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 của tỉnh Phú 

Yên (Thông báo khẩn số 21 - Cập nhật TBK 18); Thông báo số 249/TB-SYT 

ngày 05/07/2021 về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Bình Định (TBK 20 - Cập nhật TBK 19), 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kết quả công tác phòng, 

chống dịch của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; đồng thời, đăng 

tải thông tin về các văn bản chỉ đạo, diễn biến dịch bệnh, thông báo truy vết theo 

nội dung các Thông báo của Sở Y tế để người dân trên địa bàn tỉnh biết, nếu có 

liên quan đến các địa điểm nêu trong các Thông báo trên đến ngay cơ quan y tế 

gần nhất khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, 

hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền 

các nội dung tại mục 1 văn bản này. 

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

phố lựa chọn khung giờ thích hợp để phát sóng các nội dung tuyên truyền nói 

trên để thông tin đến Nhân dân trên địa bàn. 



Nội dung các văn bản chỉ đạo, tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại mục 

“Thông tin tuyên truyền” trên website của Sở Thông tin và Truyền thông, địa 

chỉ: http://stttt.binhdinh.gov.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- BTGTU (để biết); 

- Sở Y tế (để p/hợp); 

- Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Phạm Ngọc Thái 
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