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    Kính gửi: 

      - Các phòng, ban, đơn vị; 

      - UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện Văn bản số 1356/STTTT-TTBCXB ngày 18/8/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền danh sách các địa điểm tập kết 

và cấp phát gạo cho công dân Vĩnh Phúc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (sao gửi kèm theo); UBND thành phố 

Vĩnh Yên có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường: tuyên truyền danh sách 

các địa điểm tập kết và cấp phát gạo cho công dân Vĩnh Phúc tại các tỉnh, thành 

phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg tới toàn thể cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện công tác tuyên truyền. 

 2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin, Trung Tâm Văn hóa, Thông tin thể 

thao thành phố, UBND các xã, phường căn cứ danh sách tình nguyên viên, địa 

điểm tập kết và cấp phát gạo cho công dân Vĩnh Phúc tại các tỉnh, thành phố 

đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Sở Thông tin và 

Truyền thông cung cấp, thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên Cổng thông tin điện 

tử thành phố, Đài truyền thanh thành phố, Đài truyền thanh các xã, phường, các 

trang mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác... để người dân 

Vĩnh Phúc biết, chủ động thông tin cho con em đang sinh sống tại các tỉnh, 

thành phố nêu trên đến các địa điểm cấp phát để nhận hỗ trợ 

 Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Hồng Việt 
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