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Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 4 năm 2020

V/v tuyên truyền Chỉ thị 16
về thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT 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;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT & Thể thao các huyện, thành phố.
Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,
với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp
tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Để bảo đảm việc triển khai hiệu
quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của
UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn
vị như sau:
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 thông tin tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TT của Thủ tướng Chính
phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính
phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.
Tuyên truyền đến các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan
tổ chức truyền thông, khuyến khích toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện
có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:
a) Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01
tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với
gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với
huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm
khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy
định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần
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thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy,
cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa,
dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ
khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm
vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu
cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện,
thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có
trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và
cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại
cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
b) Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử
dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần
thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử
lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại
công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm
về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy
định phòng, chống dịch tại công sở.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đối với 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 1 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:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Cục Báo chí, Cục TTCS (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban TGTU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

Sở Thông tin và Truyền thông
01-04-2020 15:09:25 +07:00

Đào Văn Minh

2

