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      UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

      SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:      /STTTT-BCVT 

    V/v tuyên truyền về phòng,                   

chống dịch bệnh Covid 19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Vĩnh Phúc, ngày  tháng 8 năm 2020  

Kính gửi::  

- VNPT Vĩnh Phúc; 

- Chi nhánh Viettel Vĩnh Phúc; 

- Chi nhánh Mobifone Vĩnh Phúc. 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó yêu cầu kích 

hoạt lại toàn bộ hệ thống, các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch 

từ ngày 01/8/2020. 

Để kịp thời triển khai các nội dung tuyên truyền đến người dân thực hiện các 

quy định, biện pháp về phòng chống dịch bệnh, Sở Thông tin và Truyền thông  đề 

nghị các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục hỗ trợ việc gửi tin nhắn SMS đến các 

thuê bao trong nội mạng của đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về các nội dung 

liên quan đến tuyên truyền phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo 

Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus CoVid-19 tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thông tin, nội dung các tin nhắn triển khai qua đường dây nóng đã thiết lập 

(đầu mối phối hợp: ông Nguyễn Kiên Trung, Trưởng phòng Bưu chính, Viễn 

thông, Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại: 0912 105 196). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Sở Y tế (để biết); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, BCVT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn  

 

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ThoiSuChinhTri/View_Detail.aspx?ItemID=9951
https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ThoiSuChinhTri/View_Detail.aspx?ItemID=9951
https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ThoiSuChinhTri/View_Detail.aspx?ItemID=9951

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-08-03T16:20:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Vũ Mạnh Toàn<toanvm@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-08-03T16:28:03+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-08-03T16:28:13+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-08-03T16:28:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




