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V/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực
hiện 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. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 13/3/2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng,
chống dịch Covid -19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thường
xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống
dịch bệnh Covid -19 của tỉnh, thông điệp, tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch trên
các phương tiện thông tin đại chúng (Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Nam đã gửi đến các ngành, địa phương, đơn vị).
- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo cho các địa phương, các
doanh nghiệp du lịch, lữ hành yêu cầu tất cả du khách phải đeo khẩu trang khi đến
nơi công cộng, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Thông tin, tuyên truyền về triển khai ứng dụng “Khai báo sức khỏe du
lịch” trên website: http:tokhaiyte.vn theo hướng dẫn hoặc khai báo trên thiết bị di
động thông minh được tải về từ App store (đối với IOS) và CH Play (đối với
Android) để hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc chủ động nắm được lịch trình
của hành khách trong nước và quốc tế khi đi du lịch tại Việt Nam, qua đó kiểm
soát bệnh tật được tốt hơn. (Văn bản số 1396/UBND-KGVX ngày 16/3/2020 của
UBND tỉnh).
3. Tiếp tục thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo
khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế. Truyền tải thông điệp phòng
chống lây nhiễm trong các cơ sở cách ly, điều trị và cộng đồng. Thông tin đậm nét

về phương châm “04 tại chỗ”: “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; 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” (Kế hoạch số 01-KH/BTGTU-BCĐ ngày 11/3/2020 của
Tiểu ban Truyền thông)
4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa và
Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình báo cáo
các nội dung sau:
- Tần suất phát sóng trung bình (lần/tuần), tổng thời lượng phát sóng
(phút/tuần) về công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 tại địa phương.
- Tổng số tin, bài/tuần được phát sóng trên sóng truyền thanh – truyền hình
cấp huyện.
- Tổng số tin, bài/tuần về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được phát sóng
của đài truyền thanh cấp xã. (Văn bản số 191/TTCS-TTTH ngày 18/3/2020 của
Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông).
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 vào 10h00
ngày thứ 5 hàng tuần 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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