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V/v tiếp tục duy trì và tăng thời
lượng truyền thông về phòng,
chống dịch Covid - 19 trên
sóng phát thanh, truyền hình

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Thời gian qua, cùng với các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh –
Truyền hình tỉnh đã duy trì Tiểu mục phòng, chống Covid – 19 trong Chương
trình Thời sự với trung bình 2 – 4 tin, bài/chương trình trên cả sóng phát thanh và
truyền hình nhằm phản ánh, tuyên truyền để cán bộ, người dân, doanh nghiệp
hiểu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid – 19, góp
phần tích cực trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, số ca mắc Covid – 19 của tỉnh có chiều hướng
gia tăng, trong đó có nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện các chùm ca bệnh
với diễn biến phức tạp. Một số địa phương lân cận, ghi nhận số ca nhiễm Covid –
19 trong cộng đồng với số lượng lớn.
Cùng với các biện pháp phòng, chống dịch đang được các cấp, các ngành,
địa phương triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh tiếp tục duy trì Tiểu mục phòng, chống Covid – 19 trong Chương trình
Thời sự, tăng thời lượng truyền thông về công tác phòng, chống dịch Covid – 19
trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình, góp phần nâng cao nhận thức của cán
bộ, người dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc thích ứng
an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả Covid-19./.
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