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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 137/STTTT-BCTT 

V/v triển khai tuyên truyền phòng, 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp 

do virus Corona gây ra (lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long An, ngày 01 tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Báo Long An; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và 

truyền thông tỉnh. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và UBND tỉnh; tiếp theo Công văn số 122/STTTT-BCTT ngày 

24/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tuyên truyền phòng, chống 

dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, cụ thể như sau: 

1. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An: Triển khai thực 

hiện đúng, đầy đủ và kịp thời chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Mục 

1 Công văn số 267/BTTTT-TTCS ngày 31/01/2020. 

2. UBND huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An: 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh, UBND cấp xã 

tập trung công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông 

tại Mục 2 Công văn số 267/BTTTT-TTCS ngày 31/01/2020. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan 

chức năng chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh. 

3. Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh: Tăng cường 

công tác kiểm tra thông tin trên mạng, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa 

phương kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin 

phòng, chống dịch bệnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương 

triển khai thực hiện./. 

mailto:stt@longan.gov.vn


(Đính kèm: Công văn số 267/BTTTT-TTCS ngày 31/01/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; Công văn số 369/BYT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y 

tế). 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 
- Thường trực BCĐ tỉnh – Sở Y tế (báo cáo); 
- Các sở ngành tỉnh (phối hợp thực hiện); 
- Cổng TTĐT tỉnh (phối hợp thực hiện); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, 
thị xã, thành phố (thực hiện); 
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và  
Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố (thực hiện); 
- Giám đốc, PGĐ Sở TTTT; 
- Thanh tra Sở TTTT; 
- Lưu: VT, BCTT. TH(01) 
(VB điện tử: QLVB + Email) 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Bá Luân 
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