UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1230 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền một số biện
pháp phòng chống dịch COVID-19
theo Công điện số 1063/CĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp chí
Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có trang thông tin điện tử và 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;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 6446/UBND-TH2 ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh về
việc thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về phòng, chống dịch COVID-19.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh
và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp
điện tử tỉnh; Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; các sở,
ban, ngành có trang thông tin điện tử và xuất bản bản tin; Đài Truyền thanh - Truyền
hình cấp huyện; Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức thông tin cơ sở khác thực
hiện tuyên truyền một số nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
như sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND
tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Đặc biệt triển khai
tuyên truyền nội dung của Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ
tướng Chính phủ; Quyết định số 2011/QĐ-CT ngày 28/7/2021, Quyết định số
1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021, Văn bản số 6380/UBND-NN1 ngày 29/7/2021
của UBND tỉnh (gửi kèm theo văn bản này).
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2. Tuyên truyền kịp thời, minh bạch các thông tin về phòng, chống dịch để nhân
dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Chú trọng việc tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh tại các khu dân cư để
người dân nắm được các chỉ đạo mới của Chính phủ, của tỉnh về các biện pháp phòng,
chống dịch. Kêu gọi người dân chung tay, đoàn kết, ủng hộ thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch.
3. Truyền thông mạnh mẽ để người dân Vĩnh Phúc hiểu, vận động người thân,
con em đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố
đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ an tâm,
tuân thủ thực hiện nghiêm tinh thần Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, không rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”
(trừ những người được chính quyền cho phép); liên hệ qua đường dây nóng các
huyện, thành phố ở Vĩnh Phúc đã thiết lập để phản ánh khó khăn gặp phải do đại dịch
COVID-19 để được hỗ trợ y tế và đời sống kịp thời.
4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân Vĩnh Phúc trong việc chủ
động, quyết liệt, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp ngăn chặn dịch bệnh
xâm nhập vào địa bàn tỉnh; phát hiện, tố giác, báo cáo về các nguy cơ làm lây lan
dịch trên địa bàn theo đường dây nóng của các địa phương.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm
phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Sở Y tế;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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