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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn tuyên tuyền triển khai các

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid-19
Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện;
- Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông báo số 05/TB-BCĐ ngày 31/7/2020 của Ban Chỉ đạo cấp
huyện phòng, chống dịch Covid-19 về kết luận tại cuộc họp khẩn ngày 31/7/2020
triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện hướng dẫn tuyên tuyền triển khai các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:
1. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền, vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện Quyết định số
2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cách ly
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đó có huyện Quế Sơn, các văn bản chỉ
đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19 cấp bách huyện nay. Tuyên
truyền người dân bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với
người, cộng đồng với cộng đồng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cộng
đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài.
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên truy cập vào
địa chỉ http://queson.gov.vn/Default.aspx?tabid=641 để tải các văn bản chỉ đạo của
các cấp phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống dich bệnh Covid-19.
- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân
dân về tính cấp bách công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình hiện nay; tuyên
truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân có nhận thức đúng,
hiểu đúng về cách ly toàn xã hội .
- Phối hợp thông tin kịp thời để những công dân là con em của Quế Sơn hiện
đang ở các địa phương khác không di chuyển về Quảng Nam nói chung, Quế Sơn nói
riêng. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi công dân tuyệt đối chấp hành tốt quy
định cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày
31/3/2020.
- Tiếp tục tuyên truyền các quy định pháp luật về phương châm “4 tại chỗ”
trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Dự phòng, cách ly điều trị tại
chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ;
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kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ) và mô hình “05 không” (Không lơ là, chủ
quan; không hoang mang, lo lắng; không giấu bệnh; không để dịch lây lan
trong cộng đồng; không tung tin thất thiệt).
- Tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các khuyến cáo mới nhất
của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch bệnh.
- Tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền trong các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của các cấp, tổ chức việc tuyên truyền và quản lý thông tin về tình
hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo chính
xác, kịp thời, đầy đủ, giúp các tầng lớp Nhân dân trong huyện tự giác, chủ động
chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện:
- Biên tập nội dung tuyên truyền phát trên sóng Truyền thanh – Truyền
hình ngắn gọn, truyền tải thông tin chính xác đến Nhân dân, gửi nội dung biên
tập về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
- Đối với các file âm thanh, song song với việc phát trên sóng truyền
thanh cần gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để phục vụ tại các khu cách
ly và tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn.
- Thực hiện ghi âm, ghi hình các hướng dẫn, thông báo… về tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu.
- Tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện để Nhân dân nắm rõ
tinh thần chỉ đạo của tỉnh, của huyện và tự giác thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh.
3. UBND các xã, thị trấn:
Chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng, tần suất phát sóng tuyên
truyền; chỉ đạo các thôn, TDP tăng cường phát thanh trên hệ thống loa của thôn,
TDP 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 và Thông báo số 05/TB-BCĐ ngày
31/7/2020 của Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19
Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, 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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