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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO THAI BINH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
Doe lap - Tir do - Hanh phüc

S: PJJ/UBND-VHTT
V/v tang ciiông tuyên truy&n các bin pháp
phông, chong djch bnh Covid- 19

TP. Thai BInh, ngàyZj' thang 4 nám 2021

KInh gfri:
- Phông Van hóa và Thông tin thành ph
- Fài Truyên thanh - Truyên hInh thành phô;
- Uy ban nhân dan các phung, xâ.
Can cir Cong van s 340/STTTT-TTBCXB ngày 29/4/2021 cüa S Thông
tin và Truyên thông Thai BInh ye vic tang cuông tuyên truyên các bin pháp
phông, chông djch bnh Covid- 19, Uy ban nhân dan thành phô yêu câu:
1. Dài Truyên thanh-Truyn hInh thãnh ph và Uy ban nhân dan các
phixàiig,xã:
- Tang cun tuyên truyên các bin pháp phông, chông djch bnh COVID19 báo dam tan suât phát song tôi thiêu 2 lânlngày, các hInh thi'rc thông tin c s
khác tAng It nhât 2 lan so vOi thai gian vra qua cà ye thi luçing, so luçing, tan suât
dua các tin, bài. Cong tác tuyên truyên tp trung vào các ni dung trçng tam sau:
+ Tuyên truyn kjp thôi các van bàn cüa trung uong, cüa tinh và thành phô
ye cong tác phèng, chông djch.
+ Chü dng, sat sao thông tin v tInh hInh dch bnh d nhân dan d cao
cành giác và có bin pháp phông, chông dch. Tiêp t1ic phàn ánh tIch circ mpi hoat
dng phông, chông djch cüa các cap, các ngành và dja phuang.
+ Tuyên truyn d ngmñ dan thirc hin nghiêm yêu c&u 5K cüa B Y t,
nhât là deo khâu trang bAt buc tai noi cong cong, tii các sr kin có tp trung dông
ngtIi, trên các phi.rang tin giao thông cong cing.
+ Tuyên truyn dê các ca quan, dcn vi, t chirc, doanh nghip... trên dja bàn
tr dánh giá mt cách t1nr0ng xuyên vic thi'c hin các yêu câu, bin pháp phông,
chông djch, cp nht kêt qua t1r dánh giá trên h thông bàn do chOng djch.
+ Tuyên truyn v các bin pháp phOng, cMng djch trên dja bàn tinhnht là
tai các cci sâ y tê, truông hçc, co si du ljch, ca si san xuât, qhc, siêu thj, ben Xe...;
thông tin vic xi'r 1 các to chüc, cá nhân vi phm phông, chông djch; dông th&i
tuyên truyên ye các diên hInh thc hin tot, hiu qua các bin pháp phOng, chông
djch bnh COVID-19; khuyên khIch nu'ôi dan to giác các trixOrng hçip ye tü vüng
djch và ngithi nhp cánh trái phép trâ ye dla phu'ang.
+ Tuyên truyn, yân dng ngui dan hn ch t chirc và tham gia các sii
kin, hoat dng tp trung dông ngui không can thiêt. Tnr&ng hqp t chc, phài
thirc hin nghiêm các bin pháp bâo dam an toàn, dc bit, phâi tuân thu deo khu
trang, sat khuân... theo dung quy djnh.
+ Tuyên truyên vn dng, khuyên cáo ngui dan tir giác thc hin cài dt
frng ding Bluezone trên din thoai thông minh và khai báo y t din ti'r d bào v
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chInh mInh và cong dng; dng th?i1 gop phn phát hin, truy vet nhanh nhUng
ngi.thi có khá nàng bj lay nhiêm nhãm nhanh chóng khoanh v1ing d.p djch (Thông
tin chi ti& ye irng di.ing Bluezone và các tài 1iu tuyên truyên duç'c dàng tãi trên
trang https://www.bluezone.gov.vnl hoc thrc hin khai báo y tê din ti'r tai dja chi
https://tokhaiyte.vn).
+ Thông tin rung khp trong cong dng, dn các di tlxçYng tiêm chüng väc
xin phông COVID-19 dçt 1 nàrn 2021 dê tao sir dông thun, hu&ng i.'rng tharn gia.
Ni dung thông tin tp trung ye mic dIch, nghia, hiu qua cüa vic tiêm väc xin
phông COVID-19; dôi tucmg ru tiên, dja diem tiêm, phuang thirc triên khai tiêm
chüng; chi djnh, chông chi dinh cüa vàc xin, phán üng sau tiêm và cách xü tn (theo
Kê hoach so 35/KH-SYT ngày 27/4/202 1 cüa S Y tê ye to chiirc tiêm väc xin
phông COVID-19 dcit 1 näm 2021 gfri kern).
2. Phông Van hóa Va Thông tin thành ph& Theo dôi, don dc các dan vj
thrc hin, báo cáo kêt qua ye Uy ban nhân dan thành phô.
Nh.n Cong van, yêu cu các don vj trin khai thirc hin./'
No'i n/ian:
- Nhi.r trén;
- So Thông tin và Truyén thông Thai BInh;
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND TP;
- Luu: VT, VHIT7
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