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UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 632 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 7 năm 2020

V/v tăng cường tuyên truyền phòng,
chống dịch bệnh 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 - Thể thao các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục tăng
cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin
và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan 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 phù hợp, thông tin tuyên truyền thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác
phòng, chống dịch bệnh theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo
số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ; tiếp tục tuyên
truyền quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính
phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 tuyệt đối không chủ quan, lơ
là, mất cảnh giác.
Tuyền truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ
quan, đơn vị, và nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các
qui định về phòng chống dịch Covid-19. Vận động quần chúng nhân dân thông
báo kịp thời chó chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng khi phát hiện
các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý.
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- Tập trung tuyên truyền việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tại văn bản số 5625/UBND-VX1, văn bản số
5626/UBND -VX1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh. Tuyên truyền việc yêu cầu
tất cả các trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng về Vĩnh Phúc từ ngày 13/7/2020
trở lại đây phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất (từ Trạm Y tế tuyến xã trở
lên) và chính quyền địa phương nơi đến/ở/tạm trú. Thực hiện cách ly tại nhà 14
ngày kể từ ngày cuối cùng đi từ thành phố Đà Nẵng về Vĩnh Phúc và xét nghiệm
SARS-CoV-2.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 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 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:
- Như trên;
- Cục Báo chí, Cục TTCS (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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