
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày        tháng 4  năm 2022 

V/v tuyên truyền tạm dừng áp dụng  

khai báo y tế nội địa 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 
 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố; 

Thực hiện Công văn số 1864/VP-KGVX ngày 04/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền nội dung sau: 

1. Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi 

công cộng, nhà hàng,...) kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022. 

2. Cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch 

COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời. 

 Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố: Đôn đốc, 

hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh 

cấp xã; các nhóm zalo Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền nội dung trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Công văn số 1864/VP-KGVX ngày 04/5/2022 và Công văn số 2213/BYT-

DP ngày 29/4/2022 gửi kèm theo qua VNPT-iOffice và đăng tải trên trang 

Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 

http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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