
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
THI XA CU'A LO Dc Ip - Tiy do - Hinh phüc 

So /UBND-VI-I Cica Lô, ngày iháng 8 näm 2021 
V/v tang cuOng thii'c hin cong tác 

tuyên truvên phong, chng dlch  COVID-19 

KInh gui: 
- Trung tarn Van hóa - The thao vâ TruyCn thông th xã; 
- UBND các phuèng. 

Thtrc hiên Cong van s 2065/S VHTT-QLVH ngày 02/8/2021 cüa Sá Van boa 

và The thao tinh Ngh An v vic tang cu'ông thirc hin cong tác tuyên truyCn phOng, 

chng dich COVID-19. UBND thj xä yêu cu Trung tarn Van hóa - The thao và 

Iruyen thông thi xä, UBND các phuô'ng thirc hin rnt s ni dung sau: 

1. Trung tarn Van hóa — The thao vâ Truyn thông thj xã: 

- Tang cu'èng cOng tác tuyCn truyên ye phông, chông djch COVID- 19 bang các 

hinh thüc c dng truc quan trên bang ron, pa no, áp phich, bang din tu', trên h thông 

phát. thanh, cong thông tin din tu', rnng xã hi... 

- Chü dng t chirc thirc hin hoc thng ghép các hInh thirc tuyCn truyn trCn 

các phuo'ng tin thông tin di ching vâ các hInh thirc khác phii hp vi tInh hinh thçrc 

t ti thi xa. 

- To chirc xãy du'ng các video clip, stng tác ca khüc, tiCu phãrn san khu, viêt 

tin bài nhrn tuyën truyn quan diem, dung lôi cüa Dâng, clii do cüa Nhã nu'ó'c, 

nhC'rng kCt qua dt du'gc Va dinh huóng cong tác phông, chông djch COVID- 19. 

- Sü' dçing ngun tranh c dng, các hu'ó'ng dn tuyCn truyCn chu'ang trInh ye 

phông, chng djch COVID- 19 dup'c So' Van hóa The thao tinh phC duyt dC tuyCn 

truyCn nhrn to sçr lan tOa các thông dip, hiu üng tIch cuc, guo'ng nguô'i tot vic tOt, 

ciiia SC khó khan, doãn kCt trong phOng, chOng djch COVII)-19. 

2. UBND các phu'ô'ng: Thu'c hen tOt cong tác tuyCn truyCn vC phOng, chông 

djch COVID- 19 theo huó'ng dn cOa thj xã. Chü dng tO chüc thijc hiii hoic lông 

ghCp các hInh thirc tuyên truyCn trCn các phi,roiig tin thông tin dai chOng vá các hinh 

thrc khác phô hçip vói tInh hlnh thrc tC tii phu'O'ng 

.A'o'i u/ia,,: 
- "hu Lren 

- 1Thi iy:(b/c) 

- 13an Iu\'én giáo thi uy: (b/c) 

- CIn tich, cic PCT UBND thi xii: 

- I.iru: 
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