
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v thực hiện báo cáo định kỳ công tác 

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
               

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

 

      Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí     

   Văn nghệ Vĩnh Phúc; Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

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

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại 

Văn bản số 4116/CV-BCĐ ngày 29/5/2021 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản 

số 250-VC/BTGTU ngày 31/5/2021. Để có số liệu tổng hợp kết quả công tác tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh phục vụ báo cáo Thường 

trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy định kỳ trước 16 giờ ngày thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần; Sở Thông tin và 

Truyền thông trân trọng đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

1. Phối hợp, cung cấp số liệu về kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 được triển khai tại đơn vị mình theo Đề cương báo cáo - Phụ 

lục 1, Phụ lục 2 gửi kèm theo văn bản này. 

2. Thời gian gửi báo cáo: trước 14 giờ ngày thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần.  

(Lưu ý: Kỳ báo cáo đầu tiên thực hiện từ ngày 08/6/2021; số liệu kỳ báo cáo 

đầu tiên tính từ ngày 30/4/2021 đến ngày 08/6/2021. Số liệu báo cáo các kỳ tiếp theo 

gồm: số liệu từ ngày báo cáo kỳ trước đến ngày báo cáo kỳ này; số liệu lũy kế từ 

ngày 30/4/2021 đến ngày báo cáo kỳ này). 

3. Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Ngoài Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị các đơn vị gửi trực tiếp cho bà Nguyễn 

Thị Minh Ngọc, Chuyên viên phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản theo số điện 

thoại và Zalo: 097 645 0369; email: dnd1437@gmail.com 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp 

thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB.  

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh  
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Phụ lục 1: 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn … 

(Từ ngày … đến ngày …) 

(Ban hành kèm theo Văn bản số         /STTTT-TTBCXB ngày       /6/2021) 

 
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác 

tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid 19  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn (nêu cụ thể số, ngày, tháng ban 

hành văn bản triển khai - nếu có).  

Tổng số văn bản triển khai (thống kê theo Phụ lục 2). 

- Các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn (nêu khái quát). 

2. Việc kiểm tra, giám sát Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và 

Đài Truyền thanh cấp xã trong việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về 

phòng, chống dịch Covid 19 (đối với UBND cấp huyện) 

- Việc kiểm tra, giám sát Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài 

Truyền thanh cấp xã trong việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, 

chống dịch Covid 19: văn bản triển khai (nêu cụ thể số, ngày tháng ban hành văn 

bản triển khai - nếu có). 

Tổng số cuộc đã triển khai (thống kê theo Phụ lục 2). 

- Kết quả kiểm tra, giám sát. 
II. KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN 

1. Đối với UBND các huyện, thành phố 

a) Nội dung tuyên truyền  

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

triển khai trong kỳ báo cáo.  

- Kết quả xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm các quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (thống kê theo Phụ lục 2). 

b) Hình thức tuyên truyền: thống kê theo Phụ lục 2.  

2. Đối với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông 

tin - Giao tiếp điện tử tỉnh 

a) Nội dung tuyên truyền 

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

triển khai trong kỳ báo cáo.  

b) Hình thức tuyên truyền  

- Thống kê theo Phụ lục 2 gửi kèm. 

- Các mục, chuyên mục, chương trình… tuyên truyền về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 đã triển khai trong kỳ báo cáo 

- Các tin, bài tiêu biểu trong kỳ báo cáo. 

3. Đối với Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc  

a) Nội dung tuyên truyền 

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

triển khai trong kỳ báo cáo (thống kê theo Phụ lục 2). 
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b) Hình thức tuyên truyền  

- Truyền thông, tuyên truyền thông qua các hoạt động nghệ thuật, các tác phẩm 

văn học… kịp thời truyền tải các quy định bắt buộc trong phòng, chống dịch trở 

thành hoạt động tự nguyện của người dân. 

- Các hình thức khác. 

- Các tin, bài, hoạt động nghệ thuật, tác phẩm tiêu biểu trong kỳ báo cáo. 

- Thống kê theo Phụ lục 2 gửi kèm. 
III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, GIẢI PHÁP 

1. Khó khăn, vướng mắc. 

2. Giải pháp trong thời gian tới. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

1. Đối với Trung ương. 

2. Đối với tỉnh. 

3. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông./. 
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