CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND HUYỆN QUẾ SƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Số: 21/VHTT
V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Quế Sơn, ngày 09 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 738/UBND-KGVX ngày 06/02/2021 của UBND
tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn tạm thời cách ly y tế, theo dõi sức khỏe
người từ các địa phương có ca dương tính với COVID-19 về Quảng Nam trong
tình hình mới; Công văn số 124/UBND-VX ngày 06/02/2021 của UBND huyện
Quế Sơn về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid-19 như sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo
của các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình
hình mới. Tăng cường đăng tải các bản tin chuyên sâu về tình hình dịch bệnh
Covid-19 một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, toàn diện; chấn chỉnh, xử lý
nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật. Thường xuyên khuyến cáo
người dân nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng
(giữ vệ sinh, đeo khẩu trang, khử khuẩn, giảm tụ tập, giữ khoảng cách an toàn
khi tiếp xúc, tập thể dục)
2. Tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh,
UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và hướng dẫn của Bộ
Y tế. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để người dân có người thân về từ
vùng có dịch chủ động khai báo y tế và thực hiện ngay các biện pháp phòng,
chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (Công văn số 738/UBNDKGVX ngày 06/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, Công văn số 124/UBNDVX ngày 06/02/2021 của UBND huyện Quế Sơn).
3. Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình
huyện, UBND các xã, thị trấn:
- Ngoài việc tuyên truyền các nội dung trên cần tăng cường tuyên truyền
để người dân luôn đề cao cảnh giác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phát
động phong trào quần chúng, huy động Mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề
nghị mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân cư, tổ dân phố, khu dân cư chủ động
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phát hiện, khai báo về các trường hợp về từ các địa phương có dịch, không cho
dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng.
- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện tốt
công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch
cho người dân, chú ý các thông tin chi tiết, liên quan đến yếu tố dịch tễ của từng
ca bệnh (nếu có).
- Kịp thời thông báo, đăng tin chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19
tại tỉnh, huyện và các địa phương lân cận; tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân về
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết, tham gia phòng bệnh
cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
- Tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo về
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt
những người mới về từ vùng dịch thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, hạn chế
tiếp xúc với người xung quanh. Vận động người dân tố giác các trường hợp
nhập cảnh trái phép để được cách ly, quản lý phòng, chống dịch theo quy định.
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ
sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường dự phòng lây nhiễm.
- Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch 714/KH-UBND ngày 04/02/2021 của
UBND tỉnh tỉnh về Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện
nhằm tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19
trên địa bàn huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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