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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 1368/STTTT-TTBCXB ngày 07 tháng 11 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc cung cấp nội dung tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 07/11 đến 12/11/2022).  

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các nội dung tại các văn 

bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-10-19 tỉnh 

về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vi, địa phương 

(như kính gửi) tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh trong 

giai đoạn chuyển mùa, thường gặp là cúm A, cúm B… 

Sở Thông tin và Truyền thông 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 30/10/2022 

đến ngày 06/11/2022 (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/). 

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, 

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


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 11  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 

678/BC-SYT 

680/BC-SYT 

682/BC-SYT  

684/BC-SYT  

686/BC-SYT  

688/BC-SYT 

691/BC-SYT 

692/BC-SYT 

31/10/2022 đến 

05/11/2022 
Sở Y tế  

2 Phụ lục kèm báo cáo KQ  TIÊM VX  COVID 19  
3110/2022 đến 

05/11/2022 
Sở Y tế 

3 

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm mùa và 

tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19. 

 

3741/CV-BCĐ 03/11/2022 Ban Chỉ đạo tỉnh 
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