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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi 

cả nước, người dân nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách để phòng 

chống dịch. Tuy nhiên, các dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt hàng 

ngày của người dân như dịch vụ phát thanh, truyền hình vẫn cần được ưu tiên duy 

trì, không gián đoạn. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân 

dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ doanh 

nghiệp có hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình tại địa phương, như 

sau: 

- Cho phép các lực lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

phát thanh, truyền hình được tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Được phép di chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố để thực hiện nhiệm 

vụ cần thiết, cấp bách đảm bảo dịch vụ phát thanh, truyền hình duy trì ổn định, 

liên tục. 

- Được phép chủ động bố trí nhân lực một cách hợp lý và đảm bảo tuân 

thủ các quy định về phòng, chống dịch theo quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo; 

- Các Sở TTTT; 

- Lưu: VT, PTTH&TTĐT.              
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