UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1818
Số:
/STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2021

V/v tuyên truyền triển khai thực hiện một
số biện pháp tạm thời liên quan đến/về từ
tỉnh Phú Thọ cho đến khi Phú Thọ xác
định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn
nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố.
Theo thông báo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 3023/BC-SYT
ngày 18/10/2021, từ 18h00’ ngày 17/10 đến 06h00’ ngày 18/10/2021, tỉnh Phú
Thọ ghi nhận 38 ca dương tính mới, trong đó: thành phố Việt Trì 30 trường hợp
(xã Chu Hóa: 22 ca; xã Thanh Đình: 02 ca; phường Gia Cẩm: 01 ca; phường
Dữu Lâu: 02 ca; xã Hy Cương: 01 ca; phường Thanh Miếu: 01 ca; phường Vân
Phú: 01 ca); Huyện Phù Ninh: 07 trường hợp (xã Phù Ninh: 06 ca; thị trấn
Phong Châu: 01 ca); Huyện Lâm Thao: 01 trường hợp (thị trấn Hùng Sơn). Kể
từ ngày 13/10/2021 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 92 ca mắc COVID-19 trong
cộng đồng; 02 chùm lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện: chùm Lâm
Thao - Chu Hóa (80 ca) và chùm Bạch Hạc - Phù Ninh (08 ca); 04 trường hợp
mới phát hiện chưa xác định mối liên quan của tiền sử dịch tễ. Đến thời điểm
hiện tại, chưa xác định được nguồn lây ban đầu. Toàn tỉnh hiện có 796 F1; 2.835
F2 và 5.918 F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y
tế phù hợp.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 9191/CV-BCĐ ngày 17/10/2021 về việc triển
khai thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến/về từ tỉnh Phú Thọ cho
đến khi Phú Thọ xác định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh; Văn bản số 9240/CVBCĐ ngày 18/10/2021 về việc bổ sung nội dung trong việc thực hiện một số
biện pháp tạm thời liên quan đến/về từ tỉnh Phú Thọ và các vùng có dịch khác.
Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa
bàn tỉnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, trong khi chờ
Phú Thọ tầm soát, xác định chính thức cấp độ dịch, Sở Thông tin và Truyền
thông trân trọng đề nghị:
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1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát
sóng phù hợp và tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung sau:
- Việc triển khai thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến/về từ
tỉnh Phú Thọ cho đến khi Phú Thọ xác định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh tại
Văn bản số 9191/CV-BCĐ ngày 17/10/2021 và số 9240/CV-BCĐ ngày
18/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc
nêu trên.
- Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân
dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện nguyên tắc 5K
của Bộ Y tế, Thông điệp 5K + 5T của tỉnh; Tích cực, tự nguyện tham gia các
hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương; Tự bảo vệ mình và gia đình, bạn
bè, người thân, cơ quan, hàng xóm an toàn, khỏe mạnh trước nguy cơ đại dịch.
Nâng mức cảnh báo và các biện pháp kiểm soát, phương án phòng, chống dịch
bệnh ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác làm lây lan
dịch bệnh.
- Kịp thời thông tin về tình hình dịch, số người mắc mới, số điều trị khỏi,
các biện pháp phòng, chống dịch dịch bệnh COVID-19 đến toàn thể Nhân dân
biết để chủ động và nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo
hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Tuyên truyền vận động cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nhận thức rõ về vai trò,
trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của mỗi tập thể, cá nhân trong việc
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện văn bản
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, Sở
Thông tin và Truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn
hóa, Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các
nội dung đã nêu tại mục I văn bản này tới đông đảo tầng lớp Nhân dân.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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