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Ba Bể, ngày           tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1252/STTTT-TTBCXD ngày 13/8/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. 

Để đảm bảo hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình hiện nay, UBND huyện yêu cầu:  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương (như kính gửi) theo chức năng, nhiệm vụ 

tăng thời lượng, tần xuất, diện tích thông tin tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, 

chương trình phát thanh, truyền hình, trang cổng thông tin điện tử về phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Nội dung tuyên truyền đảm bảo phản ánh 

khách quan tình hình phòng, chống dịch, giảm thông tin gây hoang mang, phân tâm 

trong xã hội. Đưa tin để người dân biết cách phòng, chống dịch, chia sẻ những kinh 

nghiệm tốt và tuân thủ quy định phòng, chống dịch; tích cực tham gia các phong 

trào tương thân, tương ái, quyên góp, ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch, góp 

phần cùng nhân dân cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện kịp thời có các tin, bài 

phản bác các thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh, quan điểm 

sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên internet và mạng 

xã hội.  

- Củng cố, tăng cường vai trò Ban biên tập, trách nhiệm của lực lượng làm 

công tác thông tin cơ sở, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở, trên trang, cổng TTĐT, bảng tin công cộng, qua đội ngũ 

báo cáo viên và các phương tiện thông tin khác để phục vụ công tác tuyên truyền, 

định hướng dư luận xã hội theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và thời điểm cụ 

thể; không để xảy ra sai sót trong quá trình thông tin tuyên truyền về công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

Với các nội dung trên, Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Ban Tuyên giáo HU (b/c); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, Trang. 
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