
 

 

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 8 năm 2021 

V/v tuyên truyền tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
 

 

Kính gửi: 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3591/VP-KGVX ngày 27/8/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:  

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 
13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch 

trong tình hình mới, biểu dương, khích lệ, động viên, khen thưởng các tấm 

gương tốt, điển hình, cách làm hiệu quả của tổ chức và cá nhân. Phát huy vai trò 

của toàn bộ hệ thống truyền thông, nhất là mạng lưới thông tin cơ sở. 

- Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân 

dân không đi ra ngoài tỉnh, đặc biệt là không đến vùng có dịch COVID-19 trong 

dịp nghỉ lễ Quốc khánh (02/9); trường hợp bất khả kháng phải đi ra ngoài tỉnh, 

đến vùng có dịch COVID-19 thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, người dân phải báo cáo Chủ tịch UBND cấp 

xã, đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

 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 tuyên truyền nội dung nêu trên. 

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

báo cáo kết quả về Sở khi có yêu cầu./. 

 Công văn số 3591/VP-KGVX ngày 27/8/2021 và Công văn số 361-CV/TU 

ngày 25/8/2021 gửi kèm trên 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 CNTT&TT (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Lê Hải Yến 
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