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TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN
Số:

Kon Tum, ngày 17 tháng 4

năm 2020

579 /HD-TBTT

HƯỚNG DẪN
Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thực hiện Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên
địa bàn tỉnh Kon Tum;
Thực hiện Kế hoạch số 476/KH-TBTT ngày 31/03/2020 của Tiểu ban tuyên
truyền Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virut corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Tiểu ban tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virut corona hướng dẫn tiếp tục thực hiện một số nội dung tuyên
truyền trọng tâm, cụ thể:
I. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 15/CTTTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ "về quyết liệt thực hiện đợt
cao điểm phòng, chống dịch COVID-19"; Công điện số 06/CĐ-CTUBND-UBND ngày
16/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tuân thủ nghiêm ngặt các
yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2. Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan,
đơn vị tiếp tục thực hiện khai báo y tế tại ứng dụng NCOVI1 , chỉ đạo lực lượng đoàn
viên, thanh niên giúp đỡ người dân trên địa bàn khai báo thông tin y tế cá nhân trung
thực, đúng yêu cầu (đính kèm văn bản số 779/HD-BCĐ ngày 13/3/2020 của Sở Y tế về
thực hiện khai báo y tế toàn dân trên phần mềm NCOVI).
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Ngày 09/3/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế ra mắt ứng dụng khai báo y tế NCOVI
nhằm phục vụ cho việc khai báo y tế toàn dân và cung cấp thông tin diễn biến của dịch bệnh Covid19
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3. Thực hiện nghiêm túc công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
được quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính
phủ2 trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Kịp thời cung
cấp thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn để báo chí đưa tin
thống nhất, chính xác theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ
đạo Quốc gia, Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
4. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và nhân dân tinh thần “chống dịch như chống giặc” tránh tư tưởng
chủ quan, lơ là mất cảnh giác; thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội; tránh việc đưa
lên mạng xã hội thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng,
chống dịch và việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tăng cường phổ biến các quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm công tác
phòng, chống dịch như khai báo y tế không trung thực, chống người thi hành công vụ,
cố tình không chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND
tỉnh,... các hình thức xử lý hình sự theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án
nhân dân tối cao tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020.
5. Các trang thông tin điện tử tổng hợp, trang thông tin điện tử của các cơ quan,
đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì chuyên mục và chia sẻ liên kết từ Bộ Y tế “Cập
nhật thông tin về dịch bệnh Covid-19”; đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của
Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin;
Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông tiếp tục chủ động tuyên
truyền về phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình thực
tế của địa phương, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống xe loa lưu động, tuyên
truyền bằng hình ảnh trực quan...
- Tăng cường sử dụng tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ
Thông tin và Truyền thông cung cấp, đồng thời hướng dẫn Đài truyền thanh cấp xã
tăng thời lượng, tăng tần suất thông tin phòng chống dịch hàng ngày đến với người
dân.
- Tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở, loa di động phù hợp
với từng thôn, làng, khu dân cư ; chọn lọc những nội dung chính, trọng tâm, ngắn gọn,
dễ hiểu để tuyên tuyền.
- Thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch về việc triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP
ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19 tại địa phương .
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Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc phát
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
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- Tiếp tục thực hiện việc treo băng rôn tuyên truyền, nhắc nhở mọi người không
tập trung đông người, tuân thủ việc giãn cách xã hội, việc đeo khẩu trang tại những nơi
công cộng như công viên,vườn hoa, quảng trường, các cơ sở tôn giáo …
II. Các cơ quan báo chí địa phương; Phóng viên thường trú các cơ quan báo
chí trung ương tại địa phương
1. Tăng cường tuyên truyền đúng mức, minh bạch và khoa học về tình hình
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh toàn diện, kịp thời và mạnh mẽ hơn để
người dân tin tưởng, không hoang mang. Thông tin các biện pháp hướng dẫn phòng,
chống dịch, ứng phó với dịch bệnh, khuyến cáo việc ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay
từ trong gia đình, đặc biệt chú ý người có bệnh nền, người cao tuổi cần theo dõi sức
khỏe.
2. Thông tin đầy đủ, kịp thời về việc triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP ngày
09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 tại địa phương; các giải pháp của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh và những thành quả đạt được trong việc tập trung tháo gỡ
khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống
của Nhân dân.
3. Thông tin rộng rãi những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt trong phòng,
chống dịch như tự may khẩu trang, ủng hộ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị cho
công tác phòng chống dịch…thể hiện sự đồng lòng, chung tay của cả cộng đồng trong
phòng, chống dịch bệnh.
4. Phản ánh tình hình cách ly y tế tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, tình
hình Nhân dân hạn chế ra ngoài và di chuyển, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên;
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin khi làm việc tại nhà và các biện pháp cấp
bách trong công tác kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu.
5. Tuyên truyền việc các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân
vi phạm trong phòng chống dịch như đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh
hưởng đến đời sống của Nhân dân; phản ánh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng
nhằm trấn áp các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động như tội phạm
ma túy, trộm cắp, bảo kê, tín dụng đen, phá rừng, gây rối trật tự công cộng, đua xe,
chống người thi hành công vụ… trong thời gian phòng, chống dịch.
6. Tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài tuyên truyền về phòng,
chống dịch bệnh trên sóng phát thanh – truyền hình và biên dịch sang tiếng Ba Na, Xê
Đăng, Jẻ Triêng và Gia Rai, báo ảnh Kon Tum dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.
III. Tài liệu tuyên truyền
1. Sở Thông tin và Truyền thông đã đăng tải tài liệu tuyên truyền liên quan đến
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền
thông Kon Tum, tại đường link: http://stttt.kontum.gov.vn/hoat-dong-tttt/thong-tinbcxb/
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2. Sử dụng tài liệu tuyên truyền tại trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Covid-19 (Bộ Y tế), đường link http://nCoV.moh.gov.vn.
3. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Mọi người chung tay, chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Cvovid-19
- Toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19
- Tự giác khai báo, tự cách ly - Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.
- Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh đưa tay lên mắt,
mũi, miệng.
- Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng hoặc nước muối.
- Tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
- Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, phải thông báo ngay
cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn điều trị.
- Toàn dân tích cực thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của ngành y tế trong
phòng chống dịch Covid-19.
Tiểu ban tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 kính đề nghị các cơ quan,
đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu
quả./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- TVTB tuyên truyền PC Covid-19;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Phóng viên các cơ quan báo chí trung
ương thường trú tại địa phương;
- Lưu VT; TTBCXB.
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