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UBND THANH PHO THAI B1NH
BAN CHI DAO PHONG, CHONG
DICH COVID-19

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu' do - Hinh phüc

TP. Thai BInh, ngày tháng 5 nám 2021

S:g /CV-BCD
V/v d.y mnh cong tác tuyên truyn
luu dng phOng, chông djch Covid- 19

KInh gi:ri:
- Các phông, dan vj lien quan thuc thành ph;
- UBND các phung, xã.
Dê day manh cong tác tuyên truyOn, dc bit là tuyên truyên lu'u dng,
phông chông djch Covid-19 trong tInh hInh djch bnh diên biên hêt süc phüc tap,
Ban Chi dto phOng, chông djch Covid- 19 thành phô yêu câu:
1. Dài Truyên thanh - Truyên hInh thành phô:
- Tang cung khung giô, thai luqng, chat 1ucng phát song ye phông chông
djch Covid-19. Gin tin, bài ye Van phông HDND và UBND thành phô dê däng tái
trên Cong thông tin din tir cüa UBNID thành phô.
- Chü tn ye ni dung tuyên truyên dam bào kjp thai, chInh xac.
2. Cong an thành phô: bô trI 10 xe ô to trung dimg các phu0ng, xà dê
phôi hçip tuyên truyên luu dng ye phOng, chông djch Covid- 19.
3. Trung tam Van hóa - The thao thành phô: Tiêp nhn ni dung tuyên
truyên; bô trI can b 4n hành thiêt bj ba may, phôi hçp vi Di Thanh tra xây
dtrng và Quàn l trt tr do thj dê to chirc tuyên truyên 1uu dng.
4. Di Thanh tra xây diyng và Quãn 1 trot tir do thj thành phô: bô trI 02
xe ô tO âê phôi hçip vâi các dan vi lien quan to chirc tuyên truyên 1uu dng.
5. UBND các phung, xã:
- Phôi hcp Cong an thành phô bô trI xe tuyên truyên và clr can b phii trách
diêu hành cong tác tuyên truyên.
- Tiêp am, phát song day dü các ni dung tuyên truyên.
- Vn dng các hi, doàn the ca sâ to chiirc tuyên truyên hiu dng (khuyên
khIch tuyên truyên bang xe may e tuyên truyên den tiimg ngO, ngách, thôn, tO dan
phô,...).
6. Phông Van hóa - Thông tin thành phô: Theodöi, don dOe và tong hçp
kêt qua tuyên truyen; báo cáo Lãnh do UBND thành phô truóc 16 gi hang ngày.
Nh.n Cong van, yêu câu các phông, dan vj lien quan, UBND các phung, xã
nghiêm tüc triên khai thirc hin./. fr
Noinhân:
- BCD phOng, chong djch cña tinh;
- TT Thành u' - HDND TP;
- Dlc Chñ tjch, eác die PCT UBND TP;
- Các thành vin BCD TP;
- Nhix kInh gCri;
- Liru: VT, BCD.7
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