
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH COVID-19 TỈNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2021 

Số:          /BCĐ-VX  

 V/v lập Fanpage của BCĐ  

 phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh  

 

 

Kính gửi:  Tiểu ban Truyền thông Ban Chỉ đạo  

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh  

(Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

 

 Trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay trên cả nước có nhiều diễn biến 

phức tạp, khó lường, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh giao Tiểu ban 

Truyền thông tạo lập và chịu trách nhiệm quản lý Fanpage “Quảng Trị chung tay 

chống dịch” trên mạng xã hội Facebook. 

Trang Fanpage cung cấp các thông tin chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; cập nhật kịp thời thông tin về tình hình, diễn biến, công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; trang bị kiến thức phòng, chống dịch 

COVID-19 thông qua các hướng dẫn, khuyến cáo từ cơ quan y tế nhằm giúp cho các 

cơ quan, đơn vị và nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống dịch, bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Tiểu ban Truyền thông có trách nhiệm phân quyền quản trị trang cho một số 

thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để theo dõi, tương 

tác với người xem lúc cần và được lập Tổ giúp việc (gồm các thành viên ở Sở Thông 

tin và Truyền thông, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Giám sát 

điều hành thông minh tỉnh, Trung tâm Tin học tỉnh) phục vụ cho hoạt động của 

Trang.  

Tiểu ban Truyền thông thực hiện khẩn trương các nội dung nêu trên và báo cáo 

kết quả về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lưu: VT, vx. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Nam 
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