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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v đề nghị báo cáo kết quả công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

       #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
- Các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD và các phóng viên thường trú các cơ quan báo Trung 
ương, địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền 
hình các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, cơ sở in trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị tổng kết 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở Thông 
tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị trên báo cáo tổng kết về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 của cơ quan, đơn vị, địa phương (Tính từ đầu năm 2021 
đến 29/4/2022) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. Báo cáo một số nội dung 
như sau:

1. Đối với cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Văn phòng đại 
diện và các phóng viên thường trú các cơ quan báo Trung ương, địa phương 
khác đóng trên địa bàn tỉnh

Báo cáo nội dung, số lượng tin, bài, phóng sự. 
2. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố
Báo cáo công tác tham mưu chỉ đạo nội dung tuyên truyền tại địa phương, 

tình hình triển khai, ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch Covid-19 (Biểu 
mẫu 1 đính kèm).

3. Đối với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình 
các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo nội dung; số lượng chương trình phát thanh: tin, bài, file tuyên 
truyền lưu động; số lượng tin, bài, ảnh tuyên truyền trên website của Trung tâm 
Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình hoặc website của huyện, thị 
xã, thành phố (Biểu mẫu 2 đính kèm).
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4. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, cơ sở in trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

Báo cáo các hoạt động phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phòng chống 
dịch của tỉnh.

Báo cáo có đánh giá kết quả thực hiện và kế hoạch tuyên truyền thời gian 
đến. Nêu kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện báo cáo về Sở Thông tin 
và Truyền thông trước ngày 10/5/2022 (qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất 
bản) và gửi thư điện tử đến địa chỉ: phongttbcxb@quangnam.gov.vn để tổng 
hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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(Biểu mẫu 01)

PHÒNG VĂN HÓA VÀ 
THÔNG TIN………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:……/…… ……………., ngày ….. tháng …. năm 2022

BÁO CÁO 
Kết quả định kỳ số liệu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 

STT
Hình thức Đơn vị 

tính

Số 
lượng

1. Tin, bài trên trang thông tin điện tử

2. Tin, bài trên mạng xã hội: zalo, facebook,…

Nơi nhận:
- ………………;
- ………………;

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)
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(Biểu mẫu 2)

TÊN ĐƠN VỊ: ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:……/…… ……………., ngày ….. tháng …. năm 2022

BÁO CÁO 
Kết quả tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19  

I. Công tác chỉ đạo, điều hành
……………………………………………………………………………
II. Kết quả thực hiện
1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

STT Kênh tuyên 
truyền Thể loại Số 

lượng

Phòng, 
chống 
Covid-

19

1. Tin 

2. Bài

3. Phóng sự

4. Bản tin

5. Video/ Clip

6. Infographic

Nơi nhận:
- ………………;
- ………………;

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
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