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56: 300/CV-VHTT
a ^.V/v cung c6p nQi dung truy6n tn-ry6n

phong, ch6ng dich Covid-tO ltuan tu ngdy
221 fi d1n ngity 29 I l0 12022)

Ba BA, ngdy 27 thdng l0 ndm 2022

Kinh gui:
- V6n phdng HDND&UBND huy6n (CQ"g TTDT);
- Trung tAm Vin ho6, Th6 thao vir Truy6n th6ng;
- UBND c6c xd,, thi tr6n.

Thgc hiQn c6ng vdn s6 1286/STTTT-TTBCXB ngiy 24 thdng 10 ndm

2022 ctra Sd Th6ng tin vir Truydn th6ng vC viQc cung c6p nQi dung truy6n truydn

phdng, ch6ng dich Covid-l9 (tuAn tir ngdy 22llo dt5n ngdy 291t012022).

Nhim ti6p tr,rc dAy mpnh tuy6n truy6n, thgc hiQn t6t cdc nQi dung tpi vdn

b6n chi d4o vA viQc tdng cudng c6ng t6c ti6m chung vic xin phdng COVID-19
,A

vd phong, chong dich bQnh truy6n nhi6m cua Bd Y te, Sd Y tO vd cua UBND

tinh Bfc K?n. Phdng Vdn h6a vd Th6ng tin d0 nghi c6c dcrn vi fuha kinh gtri) ti6p

tpc dAy mAnh c6ng t6c tuy6n truydn, vQn dQng ngudi dAn tich cpc, chtr dQng

trong c6ng t6c phdng, ch6ng dich vd tich cuc tham gia ti6m chtrng, ch6p hdnh

nghiOm c6c quy dinh trong phdng, ch6ng dich b6nh COVID-i9 trdn dia bdn.

Phdng Vdn h6a vd Th6ng tin cung c6p th6ng tin v6 tinh hinh, diSn bi6n vd

c6ng t6c phdng, ch6ng dich b6nh Covid-19 tr6n dia bdn tinh Bic I(pn (theo

Danh muc kdm theo).

DC nghi c5c don vi tai tai liQu truy6n th6ng vO vdc xin phdng COVID-19 tai link:

https : // 1 drv. ms/u/s ! Amm0pPafl<a6 1 5 U3 FFF QKtcI3 itPoV?g:wb 8xvG'

TAi infographic truydn th6ng cira c6ng vdn 3309/BYT-DP tpi link:

https : // 1 drv.ms/u/s ! Amm0pPafl<a6 t hM5 tPwo sAbYT 1 2 aeZw?e:aXTNRG

^ATren C6ng Th6ng tin di6n tt Sd Th6ng tin vd TruyOn th6ng (tai clia chi

https://ict.backan.gov.vnPages/default.aspx) vd khai th6c ngu6n tdi liqu vd phong,

ch6ng dich COVID-19 tr6n C6ng Th6ng tin di6n tri cua Bq Y tC (tai dia chi

https://covid19.gov.vn/); COng Th6ng tin diQn t[r cua S0 Y te tinh Bac Kpn (tpi dia

chi https://solte.backan.gov.vn0; C6ng Th6ng tin diQn tu cta Trung t6m I(6m soSt

bQnh tat tinh Bic Kan (tai dia chi http://cdc.backan.gqy.vn/).

C6c co quan, don vi b6o cito k6t qu6 tuy6n truydn phdng, ch6ng dich bQnh

Covid-19 vdo ngdy 22 hing th6ng (theo bidu mdu bdo cdo tai muc 2 phu luc
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dinh kdm) gui vO Phdng Vdn h6a vd Th6ng tin d6 t6ng hqp b6o c6o Sd Th6ng tin

vd Truydn th6ng, UBND huyQn theo quy dinh.

Noi nhQn:
Gui bdn di€n tu:
- Nlu tr6n;
- Ldnh tlao UBND huyQn (B/c);
- Ban Tuy6n gi6o huyQn riy (B/c);
- C6ng TTDT huyQn
- Ltru: VT.

Ly Thi Thinh

ONG PHONG



DANH MỤC 

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

 (Kèm theo Công văn số:         /CV-VHTT, ngày      tháng 8 năm 2022 của Phòng VHTT huyện) 

 

1. Các nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

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 

637/BC-SYT 

639/BC-SYT 

640/BC-SYT  

646/BC-BCĐ  

648/BC-SYT 

651/BC-SYT 

656/BC-SYT 

 

14/10/2022 đến 

20/10/2022 
Sở Y tế  

2 Phụ lục kèm báo cáo KQ  TIÊM VX  COVID 19 ngày  20.10.2022   Sở Y tế 

3 

Công văn về việc  tăng cường, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

 

3491/CV-BCĐ 17/10/2022 

Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-

19 tỉnh Bắc Kạn 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Báo cáo kết quả tuyên truyền 

 

STT Hình thức  ĐVT Số lượng 

(tổng) 

Ghi chú 

I CUNG CẤP THÔNG TIN( Phòng VHTT cung cấp cho TT 

VHTTTT, Cổng TTĐT, Đài TTX) 
   

1 Thông tin cấp tỉnh Nội dung   

2 Thông tin cấp huyện Nội dung   

3 Thông tin cấp xã Nội dung   

II KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN    

 

1 

Phát thanh  (tin, bài phát thanh tự sản xuất) Tin, bài   

 

 

2 

Truyền thanh (phát file ghi âm, truyền thanh các chương 

trình của Đài phát thanh cấp huyện (đối với xã), cấp tỉnh 

(đối với huyện), đài tiếng nói Việt Nam… 

Tin, bài   

3 Cổng Thông tin điện tử huyện, xã Tin, bài   

4 Tuyên truyền trên xe lưu động, loa kéo Lượt   

 

5 

Tuyên truyền miệng qua lực lượng báo cáo viên Buổi   

6 Bảng tin công cộng, màn hình LED Lượt   

 

7 

Các hình thức tuyên truyền khác (Bản tin thông tin cơ sở, tài 

liệu không kinh doanh…) 

   

 


