
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 516/STTTT–KHTC 
“V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền triển 

khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công 

nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới phòng, chống 

dịch Covid-19” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

   

- Báo An Giang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Ban Biên tập cổng thông tin điện tử thành phần các Sở, Ban, 

Ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị, thành; 

- Đài Truyền thanh huyện, thị xã; 

- Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Châu 

Thành, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và có chiều 

hướng gia tăng. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và nâng cao nhận thức cho 

nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo An Giang; Đài Phát thanh và 

Truyền hình An Giang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Ban Biên tập cổng thông tin 

điện tử thành phần các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị, thành; Đài 

Truyền thanh huyện, thị xã; Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Châu 

Thành, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên 

truyền về phòng, chống dịch Covid-19;  

Nội dung tuyên truyền như sau: 

1. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức, trách 

nhiệm vì sức khoẻ cộng đồng và cá nhân, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định;  thực hiện tốt 5K. 

2. Tuyên truyền triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới phòng, chống dịch Covid-

19 theo văn bản số 428/STTTT-CNTT-BCVT ngày 06/5/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông An Giang (đính kèm Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới). 

Đài Truyền thanh cấp huyện hướng dẫn hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã tăng 

thời lượng, tần suất tuyên truyền các nội dung nêu trên. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

                                                                      Nguyễn Thanh Hải  
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