
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

Như Xuân, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới. Nhằm thực hiện công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trung 

tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực 

hiên các nội dung sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ 

thống phát thanh, truyền hình, tăng thời lượng phát sóng các tin tức về phòng, 

chống dịch trong tình hình mới. 

- Nội dung các tin bài: Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về 

phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức biên soạn nội dung tin bài để tuyên truyền 

ngắn gọn, dễ hiểu nhất, tập trung chủ yếu vào các nội dung về biện pháp phòng, 

chống dịch (không biên tập toàn bộ nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn vào 

các tin bài phát trên hệ thống phát thanh). 

Yên cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Phó Chủ tịch VX UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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