UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2107/STTTT-TTBCXB

Gia Lai, ngày 18 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc thông tin Lễ tưởng niệm đồng bào và
cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trang thông tin điện tử tổng hợp
trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công văn số
5049/VP- KGVX ngày 18/11/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng
các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng
bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19; Công văn số 410CV/BTGTU ngày 18/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai về việc phối hợp
tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch
Covid-19 (sau đây gọi tắt là Lễ tưởng niệm),
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, phối hợp
triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp,
thiết lập tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện đăng tải đầy đủ các
thông tin có liên quan đến Lễ tưởng niệm; tăng cường tuyên truyền, thông tin về ý nghĩa,
tinh thần của Lễ tưởng niệm; chia sẻ đường link, đường dẫn từ các cơ quan truyền thông,
báo chí chính thống để lan tỏa các nội dung, hoạt động trong Lễ tưởng niệm phù hợp.
2. Đề nghị các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh:
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tinh thần Lễ tưởng niệm; tri ân cán bộ,
chiến sĩ các lực lượng đã hy sinh, thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trước những mất mát đau thương của
các gia đình và người thân vì dịch Covid-19; tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng
tuyến đầu, lan tỏa tinh thần nhân ái và nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lóp nhân
dân trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
- Dừng tổ chức các hoạt động phát thanh các chương trình văn hóa, văn nghệ giải
trí trong thời gian tổ chức Lễ tưởng niệm; tổ chức tiếp, phát sóng, đăng tải, chia sẻ
chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tưởng niệm trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt
Nam, cụ thể:
+ Thời gian, thời lượng: từ 20h00- 21h00, ngày 19/11/2021 (Thứ sáu).

+ Địa điểm: Truyền hình trực tiếp tại hai điểm cầu: điểm cầu thành phố Hồ Chí
Minh và điểm cầu thành phố Hà Nội.
(Có gửi kèm theo nội dung Công văn số 5049/VP - KGVX ngày 18/11/2021 của
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 410-CV/BTGTU ngày 18/11/2021 của
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai)
Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai;
- Lưu: VT, P.TTBCXB.
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