
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:…........../STTTT-TTBCXB 

V/v phối hợp tuyên truyền, vận động huy 

động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày…......tháng 9 năm 2021 

   

   Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Sóc Trăng; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Theo Công văn số 5069/VP-VX ngày 28/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

Sóc Trăng về việc tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng 

hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; Báo Sóc Trăng; Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng; 

UBND các xã, phường, thị trấn; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND 

các xã, phường, thị trấn: 

Triển khai hưởng ứng, tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử 

của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 với địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn đến toàn thể, cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý và các 

tầng lớp nhân dân được biết; kêu gọi, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người 

lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ 

kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng 

Tổ chức tuyên truyền, thực hiện việc đăng tải thông tin giới thiệu về việc ra 

mắt và các hoạt động thường xuyên của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội 

thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; đưa banner có đường 

link của Trang thông tin điện tử của Tiểu ban lên Website của cơ quan, đơn vị; đẩy 

mạnh tuyên truyền, kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp 

và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 



3. Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố 

Tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động 

và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với 

địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn được 

biết; tuyên truyền kêu gọi, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động 

thuộc cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-

19; chỉ đạo Đài/Trạm Truyền thanh cấp xã thực hiện tiếp âm từ Đài Truyền thanh 

cấp huyện về các nội dung có liên quan; biên tập tin, bài của địa phương cộng tác 

trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của 

tỉnh tuyên truyền nội dung trên một cách sinh động, dễ hiểu, phù hợp với từng 

vùng, từng địa phương và từng đối tượng. 

(Đính kèm Công văn số 2942/MTTW-BTT ngày 16/9/2021 của Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị với chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp các 

ngành hữu quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung trên 

đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

tỉnh được biết, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện./. 

   

Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBMTTQVN tỉnh (để phối hợp); 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải thông tin); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Bắc 
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