
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 

truyền thông chống dịch COVID-19 

“Thích ứng an toàn để trở lại cuộc 

sống “bình thường mới”” 

Lai Châu, ngày      tháng 9 năm 20210 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Kế hoạch số 04/KH-TBTT ngày 06/9/2021 

của Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

về kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 “Thích ứng an toàn để trở lại 

cuộc sống “bình thường mới”” (sao gửi kèm theo). Sau khi xem xét Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 04/KH-

TBTT ngày 06/9/2021 của Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19. 

2. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường đăng tải, 

đưa tin tuyên truyền về những vấn đề mới và các thông điệp phòng chống dịch 

theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 04/KH-TBTT ngày 06/9/2021 của Tiểu ban 

Truyền thông, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 

3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường 

thông tin đến người dân trên địa bàn các thông tin cụ thể về tình hình dịch bệnh 

COVID-19 (những kết quả đạt được, những vấn đề mới phát sinh), các biện pháp 

phòng, chống dịch cho người dân, các giải pháp của chính quyền xã, phường, thị 

trấn trong phòng, chống dịch; tuyên truyền các mô hình tổ chức phòng chống dịch 

tốt, mô hình sản xuất kinh doanh an toàn; các hoạt động hỗ trợ, thiện nguyện giúp 

đỡ những người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các tấm gương tự lực, tự cường 

chiến thắng hoàn cảnh khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. 

4. Các doanh nghiệp viễn thông: Tiếp tục thực hiện việc nhắn tin SMS, gửi 

thông điệp qua việc phát âm thông báo và qua các hình thức khác đến các thuê bao 

để gửi các thông tin, khuyến cáo ngắn gọn, quan trọng mà người dân cần biết và 

tuân thủ thực hiện trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
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Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông; Thủ trưởng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 

tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX4. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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