UBND HUYỆN QUẾ SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 40/VHTT
V/v tiếp tục tuyên truyền triển khai
ứng dụng khai báo y tế toàn dân
NCOVI

Quế Sơn, ngày 06 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 448/STTTT-TTBCXB ngày 04/5/2020 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về tiếp tục tuyên truyền triển khai
ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI. Nhằm củng cố và tăng cường triển
khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và tiếp tục thông tin, tuyên truyền
thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn bàn huyện, Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực
hiện một số nội dung sau:
1. Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện
Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công
chức, viên chức thực hiện việc khai báo y tế và vận động các tầng lớp nhân dân
tham gia khai báo ý tế qua ứng dụng NCOVI.
2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện
- Tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn người
dân khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI để tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ
các giải pháp phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Quế Sơn.
- Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp về
khai báo y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tăng thời lượng, tần suất phát sóng tuyên truyền trên hệ thống Đài
truyền thanh cơ sở; chỉ đạo các thôn, TDP tăng cường phát thanh trên hệ thống
loa của thôn, tổ dân phố nhằm đôn đốc đến từng hộ gia đình để rà soát và
khuyến khích người dân khai báo y tế theo hướng dẫn của ngành y tế.
- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Công văn số 404/UBND-VX ngày
28/4/2020 của UBND huyện Quế Sơn về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
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4. Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 04/5/2020
của UBND huyện
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền thực
hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 04/5/2020 của UBND huyện Quế Sơn về
triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về
các biện pháp hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 và Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc
thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch gây ra.
- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 04/5/2020 của UBND huyện Quế Sơn
được đăng tải tại địa chỉ: http://queson.gov.vn/Default.aspx?tabid=436&ni=583
- Các văn bản hướng dẫn tuyên truyền, khai báo y tế và các văn bản chỉ
đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 được đăng tải trên Cổng TTĐT của
huyện tại địa chỉ: http://queson.gov.vn/Default.aspx?tabid=641.
Trên đây là Hướng dẫn tiếp tục tuyên truyền triển khai ứng dụng khai báo
y tế toàn dân NCOVI và tiếp tục tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
triển khai thực hiện./.
TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở VH, TT&DL;
- UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Lưu: VT.
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