BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
COVID-19 TỈNH KON TUM
TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

720 /CV-TBTT
Số:
V/v tăng cường công tác tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên
địa bàn tỉnh.

Kon Tum, ngày 07 tháng5

năm2021

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phóng viên các cơ quan báo chí trung ương
thường trú tại địa phương.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 176-CV/TU ngày 28/4/2021 về
tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh tại Công văn số 1416/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 về thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan1
về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Tiểu Ban tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề
nghị:
1. Các Sở, ban ngành
- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19.
- Chỉ đạo trang thông tin điện tử tổng hợp/trang thông tin điện tử cập nhật
đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của các cấp chính quyền về
tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân trên địa bàn.
- Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đầu mối của doanh
nghiệp được chỉ định tại địa phương khẩn trương thực hiện việc khảo sát, đánh giá
Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 03/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả
công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1372/UBND-KGVX ngày
02/5/2021 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
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hiện trạng hệ thống camera tại các khu cách ly; thống nhất phương án kết nối với
hệ thống giám sát tập trung.
2. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và
Truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục chủ động tuyên truyền về phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình
thực tế của địa phương; phát huy hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh cấp xã và
hệ thống xe loa lưu động...
- Tăng cường sử dụng tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh do Bộ
Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế cung cấp.
3. Các doanh nghiệp viễn thông
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường áp dụng giải pháp
công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh2, hướng dẫn của Bộ
Thông tin và Truyền thông3, tổ chức giám sát bằng Camera việc xuất nhập cảnh ở
các cửa khẩu, cơ sở cách ly do Quân đội quản lý cũng như các cơ sở cách ly dân sự.
Triển khai cho các cơ sở cách ly ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát hoạt
động trong các khu cách ly, kết nối trực tuyến để các cơ quan liên quan tham gia
giám sát.
4. Các cơ quan báo chí, truyền thông
- Thông tin kịp thời, liên tục về việc không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập
trung đông người không cần thiết (các lễ hội, chợ đêm, đám cưới, đám tiệc...);
trường hợp tổ chức phải có ý kiến của chính quyền địa phương và đảm bảo thực
hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn
của Sở Y tế4, đặc biệt tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế (chú trọng việc đeo khẩu
trang, sát khuẩn, khai báo y tế…). Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch
vụ không thực sự thiết yếu, có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 như: karaoke,
vũ trường, bar, pub, massage, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu;
các cơ sở du lịch, tham quan; sân vận động; các điểm truy cập internet và cung cấp
trò chơi điện tử công cộng; rạp chiếu phim; khu vui chơi, giải trí; các địa điểm tập
luyện thể dụng, thể thao theo hình thức tập trung đông người (Gym, Yoga, Bóng đá,

Tại Công văn số 1361/UBND-KGVX ngày 30/4/2021 về tăng cường công tác phòng,
chống dịch COVID-19; Công văn số 1373/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 triển khai áp dụng các
giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19.
3
Tại Công văn số 1407/BTTTT-CVT ngày 06/5/2021 về phối hợp chỉ đạo thực hiện công
điện số 597/CĐ-BCĐ liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để
phòng, chống Covid-19.
4
Văn bản số 1769/SYT-NVYD ngày 30/4/2021 về việc hướng dẫn tạm thời phòng chống
dịch tại các sự kiện tập trung đông người.
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Tennis, Cầu lông...); nhà hàng tiệc cưới… trên địa bàn tỉnh kể từ 00h00 ngày 06
tháng 5 năm 2021 đến khi có thông báo tiếp theo.
- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền quán triệt và thực hiện quan điểm “chống
dịch như chống giặc”, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo, hướng
dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để
người dân không chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe bản
thân và cộng đồng.
- Tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện khai báo y tế tự nguyện,
thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh
hoặc đi về từ vùng có dịch; kêu gọi toàn thể công dân trên địa bàn tỉnh và người
thân ở nước ngoài tự giác thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của các
cấp có thẩm quyền về phòng, chống dịch.
- Thông tin phản ánh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn
tỉnh, các nhóm đối tượng ưu tiên, thông tin về loại vắc xin, lợi ích của tiêm chủng
và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng,…
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính
trị-xã hội .
- Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng
cường tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia
phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Tiểu ban tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị
các cơ quan đơn vị, địa phương tích cực triển khai công tác tuyên truyền kịp thời,
hiệu quả./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG TIỂU BAN

- Như trên;
-UBND tỉnh (b/c);
-TVTB tuyên truyền PC dịch COVID-19;
- Lưu: VT, TTBCXB, CNTT, BCVT.

Trần Văn Thu
GIÁM ĐỐC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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