
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 

V/v triển khai Kế hoạch truyền thông 

chống dịch COVID-19 giai đoạn 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19” 

Lai Châu, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Kế hoạch số 23/KH-TBTT ngày 

12/10/2021 của Tiểu ban Truyền thông - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch 

Covid-19 về việc truyền thông chống dịch COVID-19 giai đoạn “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Sao gửi kèm theo), sau khi 

xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ 

quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông 

tin cơ sở trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền các nội dung tại Kế hoạch nêu 

trên. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan 

phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX4.. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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