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Kính gửi: 

 

- UBMTTQVN, các Hội – Đoàn thể quận; 

- Các phòng ngành chức năng thuộc quận; 
- UBND 13 phường thuộc quận. 

 Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tại Công văn số 

2121/STTTT- TTBCXB về việc tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở, Chủ tịch UBND quận yêu cầu:  

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa 

– Thông tin, các phòng ngành chức năng liên quan, Hội – Đoàn thể, UBND 13 

phường thuộc quận: 

 Tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, hệ 

thống truyền thanh các cấp trên địa bàn quận và trang thông tin điện tử của đơn vị 

khuyến cáo người dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, vận động 

người dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát 

hiện, truy vết nhanh những người có khả năng lây nhiễm nhằm nhanh chóng có biện 

pháp khoanh vùng dập dịch. Tài liệu tuyên truyền cụ thể như sau: 

a) Đường dẫn tải 32 file Chương trình phát thanh tuyên truyền về phòng,chống 

dịch Covid-19: 

 https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143409/32-chuong-trinh-phat-

thanh-phong-chong-Covid-19.html. 

b) 01 file âm thanh với nội dung thông tin về 09 biện pháp mới nhất phòng, 

chống dịch Covid-19 người dân cần biết (tài liệu do Bộ Y tế cung cấp gửi kèm). 

c) Thông tin chi tiết về ứng dụng bluezone,tài liệu tuyên truyền được đăng tải 

tại đường dẫn: https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu. 

2. Phòng Văn hóa – Thông tin quận chủ trì, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Đề nghị UBMTTQVN, các Hội – Đoàn thể quận phối hợp tuyên truyền 

đoàn viên, hội viên và nhân dân các nội dung tại mục 1 của Công văn này. 

4. UBND 13 phường phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Phòng 
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https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143409/32-chuong-trinh-phat-thanh-phong-chong-Covid-19.html
https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143409/32-chuong-trinh-phat-thanh-phong-chong-Covid-19.html
https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu


Văn hóa – Thông tin, các phòng ngành chức năng liên quan và Hội – Đoàn thể thuộc 

quận trong thực hiện nhiệm vụ tại mục 1 của Công văn này, đồng thời phát huy vai 

trò của hệ thống FM và đăng tải các nội dung tuyên truyền tại mục 1 của Công văn 

này lên trang thông tin điện tử của phường. 

5. Văn phòng HĐND và UBND quận đăng tải các nội dung tuyên truyền tại 

mục 1 của Công văn nlên trang thông tin điện tử quận. 

Nhận được công văn này đề nghị UBMTTQVN, các Hội – Đoàn thể quận và 

yêu cầu các phòng ngành chức năng liên quan, UBND 13 phường thuộc quận khẩn 

trương phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Quận ủy, TT HĐND quận; 
- CT, PCT UBND quận (a.Dũng); 
- CVP, PCVP HĐND và UBND quận (c.Huyền); 

- Lưu: VT, VP.Giang. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Thanh Dũng 
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