ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2362 /UBND-KGVX

Bắc Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường tuyên truyền và
cung cấp thông tin về tình hình
dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương;
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa tỉnh và một
số thông tin trên mạng internet sai lệch, không chính xác nhất là trên mạng xã
hội (Facebook, zalo,…). Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin
chính thức đầy đủ, chính xác và nhanh nhất về tình hình phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn tỉnh tới Nhân dân và các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền qua báo chí và sử dụng
nhiều phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh và Cổng TTĐT thành
phần (các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố). Qua các trang mạng xã hội chính
thức gồm: Fanpage Facebook “Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang”, Zalo
Page “Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang” (có địa chỉ chi tiết kèm theo).
- Tuyên truyền việc khai báo y tế bằng mã QR-Code cho người dân, tạo
điểm “Check in/Check out” tại các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành
phố để quét mã QR-Code theo Công văn số 340/CV-BCĐ ngày 19/02/2021 của
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; cài đặt các ứng dụng trên điện
thoại di động thông minh như: “Vietnam Health Declaration”, “Bluezone”,
“NCOVI”; khai báo y tế điện tử: https://tokhaiyte.vn/;...
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND huyện, thành phố; UBND xã,
phường, thị trấn; các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp tuyên truyền, chia sẻ
thông tin về các Cổng/trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội chính thống
của tỉnh tới người dân để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Bắc Giang trên báo chí và mạng xã hội.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các video, clips tuyên truyền
về các biện pháp phòng, chống Covid-19; Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm
Thông tin) xây dựng tài liệu tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống Covid-
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19: Hướng dẫn cách ly tập trung; cách ly y tế, cách ly/giãn cách xã hội; bảo vệ
sức khoẻ trước dịch bệnh Covid-19; bảo đảm an toàn khi sản xuất, tiêu thụ nông
sản trong tình hình dịch bệnh; đặc biệt là phòng dịch trong cộng đồng… thông
qua Inforghaphic, hình ảnh sinh động, ngắn gọn dễ nhớ, dễ hiểu.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo PCD tỉnh;
- Tiểu ban tuyên truyền PCD;
- Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, các phòng, đơn vị;
+ Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn
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THÔNG TIN ĐỊA CHỈ TRUY CẬP TRÊN MẠNG
INTERNET/MẠNG XÃ HỘI
1. Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn
2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: http://bacgiangtv.vn
3. Cổng thông tin điện tử tỉnh: http://bacgiang.gov.vn
4. Fanpage Facebook: Cổng thông tin
điện tử tỉnh Bắc Giang

5. Fanpage Zalo: Chính quyền điện
tử tỉnh Bắc Giang

https://www.facebook.com/ubndtinhbacgiang

Quét mã QR code để tham gia:

Quét mã QR code để tham gia:

Hình ảnh của FanPage Facebook

Hình ảnh của Zalo FanPage
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