
UBND HUYỆN BA BỂ 

PHÒNG VH & TT 
 

Số:        /CV-VHTT 

V/v cung cấp nội dung tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid -19 

(tuần từ ngày 10/9 đến 17/9/2022) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Ba Bể, ngày 14  tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện (Cổng TTĐT); 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 65/CCTT-TBTT ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Tiểu 

ban Truyền thông phòng, chống Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về việc cung cấp nội dung 

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 10/9 đến 17/9/2022).  

Theo đó, nhằm thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 755/CĐ-

TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5698/UBND-VXNV 

ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc về đẩy mạnh triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị 

các cơ quan, đơn vi, địa phương (như kính gửi) tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động người dân tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch, 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin. Cảnh 

báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang 

trong phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng theo Quyết định số 2447/QĐ-

BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế. 

Tiểu ban Truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 tổng hợp, cung cấp thông tin 

về tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn từ ngày 31/8/2022 đến ngày 09/9/2022 (có Danh mục kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị tải tài liệu truyền thông về vắc xin phòng COVID-19 tại link: 

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3FFFQKtq3itPOV?e=wb8xvG 

Tải infographic truyền thông của công văn 3309/BYT-DP tại link:  

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hM5tPwosAbYT12agZw?e=aXTNRG 

Trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ 

https://ict.backan.gov.vn/Pages/default.aspx) và khai thác nguồn tài liệu về phòng, 

chống dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế (tại địa chỉ 

https://covid19.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ 

https://soyte.backan.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ http://cdc.backan.gov.vn/). 

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3FFFQKtq3itPOV?e=wb8xvG
https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hM5tPwosAbYT12agZw?e=aXTNRG
https://ict.backan.gov.vn/Pages/default.aspx
https://covid19.gov.vn/
https://soyte.backan.gov.vn/
http://cdc.backan.gov.vn/


Với nội dung trên các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; thống kê kết quả tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin trước 10 giờ 00 

phút ngày 22 hằng tháng để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, 

UBND huyện theo quy định. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- TT UBND huyện; (B/c) 

- BTG Huyện uỷ; B/c 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lý Thị Thịnh 



DANH MỤC 

Các văn bản cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

(Kèm theo Công văn số:         /CV-VHTT, ngày      tháng 9  năm 2022 của Phòng VHTT huyện) 

STT Nội dung tuyên truyền Văn bản số Ngày ban hành Cơ quan ban hành 

1 
BÁO CÁO hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn 

534/BC-SYT 

536/BC-SYT  

537/BC-SYT  

538/BC-SYT  

540/BC-SYT 

543/BC-SYT 

546/BC-SYT 

533/BC- BCĐ 

31/8/2022 đến 

09/9/2022 
Sở Y tế; Ban Chỉ đạo tỉnh 

2 
Báo cáo tình hình triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, 

chống dịch COVID-19 (từ ngày 23/7/2022 đến ngày 22/8/2022) 
34/BC-TBTT 31/8/2022 

Tiểu Ban truyền thông 

Quốc gia 

3 
Quyêt định ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống 

dịch Covid-19 tại nơi công cộng.  
2447/QĐ-BYT 06/9/2022 Bộ Y tế 

4 

Công văn về việc thực hiện Quyết định số 2447/QĐ-BYT của Bộ Y tế 

về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi 

công cộng 

5949/UBND-VXNV 09/9/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn 

5 
Công văn tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn 
2955/UBND- BCĐ 05/9/2022 Ban Chỉ đạo tỉnh  

6 

Bài  Truyền thông TUÀN 37-2022: Hướng dẫn Sử dụng khẩu trang 

phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng (Kèm theo Công 

van số 2999/SYT- NVYD của  Sở Y tế)  

2999/SYT- NVYD9 09/9/202 Sở Y tế 
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