
 

 

UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /VHTT 
V/v cung cấp nội dung tuyên truyền Phòng, 

chống dịch Covid-19 (tuần 2 tháng 02, từ 

11/02/2022 - 17/02/2022) 

Bạch Thông, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 17/CCTT-TBTT ngày 18/02/2022 của Tiểu ban 

Truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 về việc cung cấp nội dung tuyên truyền 

Phòng, chống dịch Covid-19 (tuần 2 tháng 02, từ 11/02/2022 - 17/02/2022). Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường 

công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên Đài truyền thanh cơ sở và các 

hình thức tuyên truyền khác với những nội dung cụ thể như sau: 

(Theo danh mục gửi kèm) 

Các đơn vị sử dụng nguồn tài liệu về phòng chống dịch COVID-19 trên 

Cổng  Thông tin điện tử của Bộ Y tế (tại địa chỉ https://covid19.gov.vn/); Cổng 

TTĐT của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (tại địa chỉ https://soyte.backan.gov.vn/); Cổng 

Thông tin điện tử của Trung  tâm  kiểm  soát  bệnh  tật  tỉnh  Bắc  Kạn  (tại địa  chỉ 

http://cdc.backan.gov.vn/) và Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền  

thông (địa chỉ: https://ict.backan.gov.vn/Pages/default.aspx). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện và tổng hợp, báo 

cáo kết quả tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (theo mẫu gửi kèm) gửi về phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện vào thứ Ba hằng tuần để tổng hợp, báo cáo theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Phó Chủ tịch (VX) UBND huyện; 

- Trung tâm VH,TT&TT huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
 

 

 

https://covid19.gov.vn/
https://soyte.backan.gov.vn/
http://cdc.backan.gov.vn/
https://ict.backan.gov.vn/Pages/default.aspx


 

 

DANH MỤC 

Các văn bản cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (tuần 2 tháng 02, từ 11/02/2022 - 17/02/2022) 

(Kèm theo Công văn số          /VHTT ngày       /02/2022 của phòng VH&TT huyện) 

 

STT Nội dung tuyên truyền Văn bản hướng dẫn Ngày ban hành Cơ quan ban hành 

1 
BÁO CÁO hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn 

83/BC-SYT  

84BC-SYT  

85/BC-SYT  

89/BC-SYT 

91./BC-SYT 

92/BC-SYT 

93/BC-SYT 

96/BC-UBND 

11/02/2022đến 

17/02/2022 
Sở Y tế, UBND tỉnh 

2 
Báo cáo công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 của 

TBTT từ ngày 27/01 đến 09/02/2022 
06/BC-TBTT 10/02/2022 

Tiểu ban Truyền thông 

Quốc gia 

3 
Công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi 
655/BYT-DP 15/02/2022 Bộ Y tế 

4 
Công văn của UBND tỉnh  về việc tăng cường phòng, chống dịch 

và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, nhất là trẻ 12-17 tuổi 
891/UBND-VXNV 16/02/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn 

5 
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc 

họp về tác điều trị cho trẻ em nhiễm COVID-19 
37/TB-VPCP 10/02/2022 Văn phòng Chính phủ 

6 

Công văn của UBND tỉnh  về việc phối hợp triển khai thử nghiệm 

lâm sàng giai đoạn III vắcxin S-268019 phòng COVID-19 tại tỉnh 

Bắc Kạn 

892/UBND-VXNV 16/02/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn 

7 

BÀI TRUYỀN THÔNG: Tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly, xuất viện 

của người nhiễm COVID-19 và  hướng dẫn theo dõi F0 sau khi 

ra viện(Ban hành kèm theo Công văn số 523/SYT-NVYD của Sở Y 

tế) 

523/SYT-NVYD 17/02/2022 Sở Y tế 

 

 

 



3 

 

 

Mẫu báo cáo  

BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

STT Nội dung 
Số lượng 

tin, bài 

Ngày đăng, 

phát  

Loại hình 

( Chương trình  phát 

thanh, Trang TTĐT và 

các hình thức tuyên 

truyền khác) 

1     

2     

3     

4     

…     

…     

…     

…     

…     
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