ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:774 /UBND-VHTT

Cẩm Xuyên, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Về việc tuyên truyền trực quan tranh cổ
động phòng chống dịch COVID-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn;
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 305/ SVHTTDL-QLVH ngày 20/3/2020 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền trực quan tranh cổ động phòng
chống dịch Covid - 19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ủy
ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nội dung quảng cáo trực quan cổ động như
sau:
1. Sử dụng 04 mẫu tranh cổ động đã được Cục Văn hóa cơ sở cung cấp tại địa
chỉ http://vhttcs.org.vn/documentform.aspx?sitepageid=657&id=18 để tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà văn
hóa thôn, tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng, điểm văn hóa, du lịch, trường học,
bệnh viện, trạm xá, chợ, siêu thị, những nơi đông dân cư... Đồng thời in, phóng
tranh treo tại các cụm pa nô để tuyên truyền cho người dân.
2. Đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo sử dụng
các mẫu tranh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đã được cung
cấp để in, phóng, treo trên các bảng, băng - rôn quảng cáo tấm lớn đang có tại địa
phương trong thời gian phù hợp.
Nhận được Công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện. .
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, QLVH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giờ ký: 24/03/2020 10:29:54

Phạm Văn Thắng

2

