UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1124 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền về các giải pháp chủ
động kiểm soát, ngăn ngừa sự xâm nhập
của dịch bệnh Covid-19 vào tỉnh

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp chí
Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có trang thông tin điện tử;
- Các sở, ban, ngành xuất bản Bản tin;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 5842/UBNDKT3 ngày 19/7/2021; Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Báo Vĩnh Phúc,
Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông
tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; cơ quan, đơn vị xuất bản bản tin, trang thông tin điện tử, Đài
Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức truyền
thông cơ sở khác tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giải pháp chủ động
kiểm soát, ngăn ngừa sự xâm nhập của dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền về chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh: kiên
định thực hiện kiểm soát chặt chẽ ở bên trong, kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài; khẳng
định đây là giải pháp căn cơ, phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tế của tỉnh.
2. Thay đổi các hình thức tuyên truyền, thông tin có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời
về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Đặc biệt tuyên truyền sâu rộng
về các chủ trương, chính sách của tỉnh đối với người dân Vĩnh Phúc đang làm việc tại
các tỉnh phía nam, vùng có dịch về việc bắt buộc phải khai báo khi đến/về Vĩnh Phúc và
các hậu quả phát sinh nếu vi phạm quy định phòng, chống dịch; tuyên truyền về công
tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đón tiếp công dân trở về Vĩnh Phúc để nhân
dân yên tâm, tin tưởng, phối hợp trong công tác cách ly y tế phòng, chống dịch.
3. Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng dịch Covid19 theo nội dung Văn bản số 1083/STTTT-TTBCTT ngày 14/7/2021 của Sở Thông tin
và Truyền thông và các văn bản khác có liên quan.
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4. Tuyên truyền về việc tiếp tục thực hiện việc khai báo y tế điện tử sử dụng QR
Code khi ra, vào các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh; khuyến khích, vận động người
dân chủ động cài đặt các ứng dụng: VietNam Health Decleration (tokhaiyte.vn),
NCOVI, Bluezone; thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung thực trước khi đến các địa
điểm phải thực hiện quét mã QR Code trên địa bàn tỉnh để việc khai báo y tế được nhanh
chóng, tiết kiệm thời gian, tránh ùn tắc, hỗ trợ cho công tác truy vết, phòng, chống dịch.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố,
các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Y tế;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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