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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

 
V/v tuyên truyền Ngày Truyền thống 

ngành Thông tin và Truyền thông 28/8, 

Covid - 19 và phòng, chống thiên tai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc; 

- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc); 

- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Kế hoạch số 

2919/KH-BTTTT, ngày 05/8/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945-28/8/2020); 

UBND tỉnh tại văn bản số 6002/UBND-VX1, ngày 06/8/2020 về tăng cường 

quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao và văn bản số 5863/UBND-VX1, 

ngày 31/7/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm 

kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, Sở Thông tin và 

Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền 

a) Tuyên truyền ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông – 

TT&TT (28/8/1945 - 28/8/2020) 

- Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát 

sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, vị trí, vai trò, thành 

tựu,... của ngành TT&TT, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, 

tạo môi trường thuận lợi để phát triển ngành TT&TT trong sự nghiệp xây dựng 

đất nước; các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành TT&TT 

(28/8/1945-28/8/2020) đến các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn tỉnh. 
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b) Tuyên truyền tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-

19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao. 

- Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế; văn bản số 

6002/UBND-VX1, ngày 06/8/2020 về tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát 

lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng 

có nguy cơ cao. 

- Khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi, người có 

các bệnh lý nền và các trường hợp có nguy cơ cao khác hạn chế tối đa việc ra ngoài, 

khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ 

ngay với y tế xã, phường, bác sỹ gia đình; trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp cứu 

mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh; luôn sử dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà và 

thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 

- Thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu tiên 

kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không lây 

nhiễm hoặc các bệnh lý khác. 

c) Tuyên truyền tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm 

kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều. 

- Tuyên truyền Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng 

đông và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-

2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của 

UBND tỉnh); Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-

2020 (Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh); Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác 

Phòng, chống thiên tai (Kế hoạch số 6103/KH-UBND ngày 15/8/2018 của UBND 

tỉnh); Kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (Kế hoạch 

số 27/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh); Chỉ thị số 05/CT-UBND 

ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh. 

  2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền ngày Truyền thống ngành Thông tin và 

Truyền thông (28/8/1945-28/8/2020); tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát 

lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối 

tượng có nguy cơ cao; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm 

kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều đối với Phòng Văn 

hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh 

các xã, phường, thị trấn. 
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- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các 

nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (B/c);  

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Văn Minh 
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