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                  Kính gửi: 

 

 

 
 

- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện; 

- Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.         

 

Thực hiện Văn bản chỉ đạo số 99/STTTT-TTBCXB, ngày 29/01/2021 cảu 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; UBND huyện yêu cầu như sau: 

1. Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện 

- Đăng tải các hệ thống văn bản chỉ đạo của các cấp trên Cổng; tăng cường 

biên tập các tin, bài tuyên truyền.  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện (Một cửa) để tiếp tục 

hướng dân các doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai TTCH mức độ 3, 4. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thuộc lĩnh vực QLNN. 

2. Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể thao huyện 

Dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp, thông tin 

tuyên truyền triển khai thực hiện 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 trên 

địa bàn huyện (nếu có). Nội dung tuyên truyền tập trung: 

- 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. 



 
 

 

 

- Tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền hình, phát 

thanh, các báo của địa phương. 

- Triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống 

truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại. 

- Tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone và cách cài đặt ứng dụng 

Bluezone trên điện thoại thông minh.  

3. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện 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 trên địa bàn tỉnh; văn bản số: 614/UBND-VX1, ngày 28/01/2021 

về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh và Cục 

Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông; các Văn bản chỉ đạo của tỉnh và của 

huyện và hướng dẫn của các phòng, đơn vị chuyên môn của huyện.  

- Chỉ đạo cán bộ Đài truyền thanh cơ sở tiếp âm đài Truyền thanh huyện 

hàng ngày theo đúng khung thời gian phát sóng. 

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các thôn, tổ dân phố tuyên truyền sâu 

rộng các nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân.  

- Triển khai tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực trung tâm và khu 

vực tập trung đông người; tuyên truyền nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone. 
 

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Ban TG Huyện uỷ; 

- CPVP HĐND& UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

  

 

 

  

  

 

  

Đào hải Nam 
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