ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 309 /UBND-VHTT

Vĩnh Tường, ngày 04 tháng02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa & Thông tin;
- Trung tâm VH- TT- TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Ngày 30/01/2021, UBND huyện nhận được Văn bản số 99/STTTT-TTBCXB
ngày 29/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19;
Sau khi nghiên cứu, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Nội dung cần tập trung tuyên truyền
- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một
số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 95/CĐ-BYT
ngày 28/01/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc
tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19; các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid- 19 của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông
người, giữ khoảng cách nơi công cộng, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu
trang theo quy định. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch
bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
- Chủ động khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch của
Hải Dương, Quảng Ninh trong vòng 14 ngày trở lại đây (kể từ ngày 15/01/2021 đến
nay). Tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải đến ngay các cơ
sở y tế gần nhất (Trung tâm Y tế tuyến huyện trở lên) khám và làm xét nghiệm;
- Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không
cần thiết; Trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch và tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống
dịch Covid-19.
- Khuyến cáo người dân bình tĩnh; ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt
gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
học sinh, sinh viên, nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone.
- Chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đi từng nhà phát tờ
rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng cài đặt Bluezone.
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2. Giao nhiệm vụ:
2.1. Trung tâm VH-TT- TT huyện: Chủ động xây dựng kế hoạch, tăng
thời lượng tuyên truyền phòng, chống dịch covid- 19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả,
trên Đài TT huyện, Cổng TT- GTĐT huyện, tuyên truyền trực quan (làm pano,
áp phích, treo băng zôn, khầu hiệu) tại các khu vực trung tâm huyện.
2.2. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhiệm
vụ quan trọng và các biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
covid- 19 trên Đài TT xã, tuyên truyền trực quan (làm pano, áp phích, treo băng
zôn, khẩu hiệu) tại khu vực trung tâm xã, thị trấn, các khu dân cư, tổ dân phố.
2.3. Phòng Văn hóa & Thông tin huyện: Tham mưu UBND huyện tăng
cường chỉ đạo, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, chấn chỉnh kịp thời các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ
công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở TT&TT (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Các cơ quan trực thuộc;
- Lưu VT.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái
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