UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

#SoKyHieuVanBan

Người ký: Sở Thông ti
và Truyền thông
Email:
stttt@quangnam.gov.v
Cơ quan: Tỉnh Quảng
Nam
Thời
gian ký:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
25.02.2020
09:03:02
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
+07:00

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v tiếp tục tuyên truyền về phòng chống
dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.
Nhằm tiếp tục thực hiện các văn bản tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố,
các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung như sau:
1. Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, hướng dẫn người dân nhận
thức đầy đủ nguy cơ, thách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc thực hiện
nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với hình thức phù hợp, tập hợp
đội ngũ người có uy tín làm kênh vận động, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, nhất là những
nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. (Văn bản số 737/UBND-KGVX ngày
19/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)
2. Tăng cường tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam. Không tổ chức các
Đoàn đi thăm viếng, tham gia các hoạt động nhân sự kiện kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai
tỉnh Quảng Nam – Thanh Hóa trong tháng 02/2020 và nửa đầu tháng 3/2020. (Văn bản số
2574-CV/TU ngày 18/02/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam).
3. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân: Khi tháo bỏ khẩu trang chỉ cầm vào phần
dây đeo qua tai để tháo khẩu trang, sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng chất
thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay. (Văn bản số 736/UBND –KGVX ngày
19/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam).
4. Tuyên truyền thực hiện văn bản số 676/BTNMT-TCMT ngày 14/02/2020 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống
dịch bệnh Covid-19. (Văn bản số 700/UBND-KTN ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh
Quảng Nam).
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Đề nghị các cơ quan báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm
chỉ đạo thực hiện kịp thời và báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng
hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Trần Văn Tân – PCT UBND tỉnh ( báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở , ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TTTH các huyện;
- Phòng PA03 – Công an tỉnh.
- Lãnh đạo sở, các phòng, trung tâm thuộc sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP, TTBCXB.
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