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Số: /STTTT-TTBCXB
V/v tích cực tuyên truyền phòng,
chống bệnh Covid-19 (nCoV)

Tiền Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Tỉnh đội Tiền Giang ( 03 đơn vị tổ chức cách ly)
- Sở Y tế Tiền Giang;
- Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh- Truyền hình Tiền Giang;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị;
- Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Mỹ Tho;
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị.
Thực hiện Thông báo 48/TB-UBND ngày 01/3/2020 của UBND tỉnh
Tiền Giang sau cuộc họp trực tuyến ngày 29/02/2020 với Bộ Y tế về phòng,
chống dịch Covid-19 và tại buổi kiểm tra khu vực cách ly chuẩn bị đón công
dân từ vùng dịch trở về.
Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 (nCoV) tại địa phương có hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đề
nghị các đơn vị thực hiện một số công việc như sau:
1. Đề nghị các đơn vị thực hiện cách ly:
Sử dụng hệ thống loa truyền thanh nội bộ tổ chức tuyên truyền mục đích ý
nghĩa để người cách ly đồng thuận chủ trương TW và Tỉnh theo quy trình y tế
bắt buộc; Thường xuyên cập nhật nội dung, tuyên truyền trong khu vực theo
hướng dẫn của các ngành chức năng. Trước mắt sử dụng nội dung (gồm các
file và bướm tuyên truyền đính kèm) phục vụ công tác tuyên truyền.
2. Đề nghị Sở Y tế Tiền Giang:
- Cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh địa phương cung cấp thông
tin, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh
xây dựng các Clip tuyên truyền theo từng thời điểm, phát trên Đài Phát thanhTruyền hình Tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở.
- Chủ động cung cấp thông tin mới về phòng chống dịch bệnh cho các
cơ quan báo chí của tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền.
3. Đề nghị Đài Phát thanh- Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc:
- Cập nhật, phản ánh trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ấp bắc
tình hình phòng chống dịch bệnh tại địa phương, cung cấp những thông tin
mới hướng dẫn người dân trong tỉnh tham gia tốt công tác phòng chống dịch.
- Đài Phát thanh- Truyền hình Tỉnh tiếp tục phối hợp Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở Y tế sản xuất các clip tuyên truyền trên hệ thống thông tin
cơ sở.

4.Trung tâm VHTT-TT và Truyền thanh các huyện, Đài Truyền
thanh- Truyền hình thành phố Mỹ Tho:
- Tiếp tục phát thanh clip tuyên truyền theo nội dung Công văn
174/STTTT-TTBCXB ngày 21/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Tổ chức phát thanh các nội dung mới theo hướng dẫn của Sở Thông
tin và Truyền thông và Sở Y tế.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện ngay
công tác tuyên truyền sau khi nhận văn bàn này./.
( Gửi kèm theo file âm thanh tuyên truyền, 02 bướm tuyên truyền.
Nguồn thông tin có thể truy cập tại Trang thông tin điện tử Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang tại địa chỉ:stttt.tiengiang.gov.vn, mục
thông tin- tuyên truyền)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (báo cáo)
- UBND các huyện, thành, thị (để biết);
- UBND các xã;
- Ban Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, TTBCXB (T).
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