UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số:275 /STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền hạn chế tụ tập
đông người nhân Tiết thanh minh
để phòng chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc);
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Phòng Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố.

Theo phong tục của một số địa phương vào tháng 3 âm lịch hằng năm, người
dân thường tập trung đông người thực hiện nghi lễ Tiết Thanh minh.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch Covid-19, Sở Thông tin và
Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, UBND các
huyện, thành phố chỉ đạo triển khai ngay việc tuyên truyền cảnh báo trên hệ thống
cơ quan báo chí, trên trang TTĐT, trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương
để người dân không nên về quê và không tụ tập đông người vào dịp Tiết Thanh
minh năm 2020, thực hiện đúng quy định cách ly toàn xã hội để phòng, chống
dịch bệnh.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Báo chí, Cục TTCS (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban TGTU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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Đào Văn Minh

