
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

V/v cung cấp số lượng tin, bài tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 

trên hệ thống thông tin cơ sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

                 Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

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

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về đánh 

giá hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 trên 

hệ thống thông tin cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh 

cấp xã, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị cơ quan, đơn vị khi tổng 

hợp và gửi báo cáo về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do virus 

Covid-19 cần bổ sung một số nội dung sau: 

1. Tần suất phát sóng trung bình (lần/tuần), tổng thời lượng phát sóng 

(phút/tuần) về công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 tại cơ quan, đơn 

vị. Lũy kế tổng thời lượng phát sóng (phút) về công tác phòng, chống dịch bệnh do 

virus Covid-19 tại cơ quan, đơn vị từ đầu năm 2020 đến thời điểm báo cáo. 

2. Tổng số tin, bài/tuần về phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 được 

phát sóng của cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện. Lũy kế tổng số tin, bài 

về phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 được phát sóng của cơ sở truyền thanh, 

truyền hình cấp huyện từ đầu năm 2020 đến thời điểm báo cáo. 

3. Tổng số tin, bài/tuần về phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 được 

phát sóng của cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp xã. Lũy kế tổng số tin, bài về 

phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 được phát sóng của cơ sở truyền thanh, 

truyền hình cấp xã từ đầu năm 2020 đến thời điểm báo cáo. 

Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố báo cáo về các nội 

dung hàng tuần nêu trên trước 9h00 sáng ngày Thứ hai của tuần kế tiếp thông qua 

địa chỉ hộp thư điện tử: bantinttttvp@gmail.com. Thông tin liên hệ bà Đoàn Thị 

Thu Hiền, Phó Trưởng phòng, Phòng TTBCXB, điện thoại: 098 810 9899.  

Trân trọng đề nghị cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thông tin cơ sở (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c);  

- Ban TGTU (B/c); 

- TT VHTTTT cấp huyện (P/h); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Đào Văn Minh 

  

 

mailto:bantinttttvp@gmail.com
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