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Căn cứ công văn 887/BCĐ-TBTT ngày 09/9/2021 của Tiểu Ban Thông tin 

Tuyên truyền (thuộc BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh) về việc thông báo hoạt 

động Trang Thông tin điện tử và trang fanpage facebook về tình hình dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh của Tiểu Ban Thông tin Tuyên truyền. 

Nhằm đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Tiểu Ban Thông tin 

Tuyên truyền (thuộc BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh) đã xây dựng các ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. 

Các ứng dụng đã chính thức đưa vào sử dụng và đang được cập nhật khá 

đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Trường thông báo đến các đơn vị biết, để khai thác thông tin và cùng phối 

hợp tuyên truyền, cụ thể như sau: 

1. Trang Thông tin điện tử, tại địa chỉ: https://covid19.binhthuan.gov.vn 
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Trang thông tin điện tử cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình dịch covid-

19 của tỉnh và Trung ương, như: hoạt động; thông tin chỉ đạo, điều hành; các thông 

báo khẩn hàng ngày; bản đồ covid-19; thông tin cần biết về chăm sóc sức khỏe, 

tiêm vacxin, xét nghiệm, khuyến cáo y tế, cẩm nang phòng chống dịch, chính sách 

hỗ trợ,…; kết nối các hệ thống thông tin trợ giúp (đường dây nóng, tổng đài 1022, 

cổng thông tin tiêm chủng, cổng kiểm soát ra vào tỉnh,…). 

2. Trang thông tin mạng xã hội (fanpage facebook), địa chỉ: 

Thông tin phòng chống dịch bệnh tỉnh Bình Thuận | Facebook 
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Đây là kênh thông tin cung cấp thông tin chính thống, nhanh, kịp thời nhất 

đến với người dân; đồng thời hỗ trợ, giải quyết nhanh các vướng mắc của người 

dân liên quan đến các vấn đề về dịch covid -19 trên địa bàn tỉnh. 

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến viên chức, người lao động 

của đơn vị quản lý được biết; đồng thời tuyên truyền đến người thân cùng biết và 

khai thác thông tin kịp thời về tình hình dịch covid-19 của tỉnh; Trong quá trình 

thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh đề nghị phản ánh về Ban Giám 

hiệu (thông qua phòng Hành chính - Quản trị) để được hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Lưu: VT, HCQT (Quốc). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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