
UBND TỈNH KON TUM 

VĂN PHÒNG 

Số:         /VP-KGVX 
V/v tăng cường công tác                  

truyền thông phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 

CCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Kon Tum, ngày      tháng    năm  
 

           

   Kính gửi:   

-  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

-  Sở Y tế. 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, để tiếp 

tục thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Kon Tum (Ban 

Chỉ đạo) có ý kiến như sau: 

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (thành viên Ban Chỉ đạo) phối 

hợp với Sở Y tế khẩn trương và thường xuyên đưa tin, hướng dẫn công tác khai 

báo y tế toàn dân; thông tin đầy đủ, công khai, kịp thời công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 của tỉnh; tăng cường các chương trình, thông tin hướng dẫn 

Nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên sóng phát thanh, truyền 

hình của tỉnh và các huyện, thành phố.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo để các 

đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố;                             

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Trần Thị Nga - PCT UBND tỉnh (b/c); 

- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách;  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX1,4.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Cầu 
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