
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-BCXBTT 

V/v tuyên truyền kiến thức chăm sóc 

trẻ mắc COVID-19 tại nhà. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng   3   năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành Thành phố; 

- Các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội; 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. 

 

Trước diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, dư luận đang đặc biệt quan tâm 

tìm hiểu kiến thức chăm sóc trẻ mắc COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông 

đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi nội dung cuốn tài liệu 

“Sổ tay chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà” do Trung tâm Bệnh Nhiệt đới và 

Câu lạc bộ Thầy thuốc Trẻ, Bệnh viện Nhi Trung ương biên tập. (Tài liệu gửi 

kèm Công văn và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền 

thông) 

Để nhân dân tiếp cận nội dung thiết yếu này nhanh chóng, thuận tiện nhất, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

- Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đăng tải tài 

liệu lên Cổng Thông tin điện tử và các nền tảng số của cơ quan, đơn vị.  

- Các cơ quan báo chí Thành phố khai thác nội dung tài liệu, tăng cường 

tin, bài có ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em 

mắc COVID-19 tại nhà. 

- UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức phát 

thanh, tuyên truyền, vận động để các gia đình bình tĩnh chăm sóc trẻ. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 

thông tin, tuyên truyền hiệu quả./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND Thành phố;                       (để báo cáo)  

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Cục TTCS (Bộ TT&TT); 
- Sở Y tế (để phối hợp); 

- PGĐ Phụ trách Nguyễn Việt Hùng (để báo cáo); 

- PGĐ Nguyễn Thị Mai Hương; 

- Phòng VHTT, TTVHTTTT QHTX (để th/hiện); 
- Phòng TTĐT; 

- Lưu: VT, BCXBTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Hương 
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