UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1344 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 8 năm 2021

V/v tuyên truyền Kế hoạch 208/KH-BCĐ
về việc tổ chức hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc
gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phố thực hiện
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

“HỎA TỐC”
Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ
Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị 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.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào,
đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống
dịch COVID-19; Thư của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan gửi
toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc trên
địa bàn cả nước; Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19; Kế hoạch số 208/KH-BCĐ
ngày 14/8/2021 của Ban Chỉ đạo hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn tại
các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (gửi kèm
theo văn bản này).
Để kịp thời hỗ trợ công dân Vĩnh Phúc tại các tỉnh, thành phố nêu trên, đặc
biệt là các trường hợp gặp khó khăn về y tế và về đời sống, Sở Thông tin và
Truyền thông trân trọng đề nghị:
1. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn
nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc; Văn phòng đại
diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình
cấp huyện; Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức thông tin cơ sở khác thông
tin kịp thời, trách nhiệm, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về mục
đích, ý nghĩa nhân văn của chủ trương hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn
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tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; tinh
thần “tương thân, tương ái”, sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ,
động viên, chia sẻ với công dân Vĩnh Phúc để bảo đảm ổn định về đời sống, tinh
thần, an toàn về sức khỏe và đồng thuận, ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của
Đảng, Nhà nước, chính quyền sở tại và tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời tập trung truyền
thông sâu rộng các nội dung sau:
a) Đối tượng được hỗ trợ: là công dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn cần được hỗ
trợ y tế và đời sống tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
b) Định mức hỗ trợ và cách thức nhận hỗ trợ:
- Hỗ trợ bằng gạo: 10 - 20kg/người (không trực tiếp): Người dân đến nhận
hỗ trợ gạo tại các địa điểm tập kết và cấp phát gạo tại mỗi tỉnh, thành phố giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg phải xuất trình thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy
thân chứng minh là công dân Vĩnh Phúc, đơn xin hỗ trợ (theo mẫu hoặc viết tay).
- Mức hỗ trợ bằng tiền: 1.000.000 đồng/người: Căn cứ vào danh sách đã
được rà soát, UBND các huyện, thành phố sẽ thực hiện việc hỗ trợ bằng tiền theo
cách trực tiếp, gián tiếp hoặc chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chuyển tiền
trực tiếp cho công dân hoặc qua người thân của công dân cần được hỗ trợ.
c) Thời gian thực hiện hỗ trợ: Trong suốt thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ.
d) Tiếp tục tuyên truyền để người dân Vĩnh Phúc hiểu, vận động người thân
có con em đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh,
thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg an tâm, tuân
thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh
thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”, trừ những trường hợp được chính quyền cho
phép di chuyển. Cùng nhau tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền
sở tại; đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhau trong thời gian bệnh
dịch khó khăn.
e) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các kênh tiếp nhận thông tin người dân
cần hỗ trợ tại các kênh: “Danh sách đường dây nóng phục vụ phản ánh của
người dân Vĩnh Phúc từ các vùng có dịch COVID-19” theo địa chỉ
https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/thongbao/Lists/ThongBao/View_detail.aspx?Ite
mID=3005 ; “Tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân Vĩnh Phúc đang
sinh sống tại các vùng dịch COVID-19” theo địa chỉ:
http://covid.vinhphuc.gov.vn/Home/ThongTinPhanAnh trên Cổng Thông
tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; Nhóm Zalo “Công dân Vĩnh Phúc ở vùng
dịch phản ánh” theo số Zalo 091 854 5292 để người dân biết, liên hệ, đăng ký
nhận hỗ trợ.
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2. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành
phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền khẩn trương rà soát, cung cấp
danh sách và số điện thoại đầu mối liên hệ của các địa điểm tập kết, cấp phát gạo
được thiết lập tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị
16/CT-TTg để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chỉ đạo, truyền thông rộng
rãi đến công dân Vĩnh Phúc tại những địa bàn đó biết, liên hệ, tiếp nhận hỗ trợ
kịp thời, hiệu quả.
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền
hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức truyền thông cơ sở
khác trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung tại mục 1 bằng nhiều hình
thức khác nhau như: qua hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền lưu động; qua
các trang mạng xã hội; qua trang thông tin điện tử của đơn vị,… để thông tin hỗ
trợ đến với công dân Vĩnh Phúc một cách chính xác, đầy đủ và sớm nhất.
3. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị Sở Thông
tin và Truyền thông của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ
truyền thông rộng rãi các nội dung tại mục 1 nêu trên để công dân Vĩnh Phúc hiện
đang sinh sống và làm việc trên địa bàn biết, tiếp nhận hỗ trợ khi gặp khó khăn.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền
thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND các huyện, thành phố,
các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW thực hiện giãn
cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg (hỗ trợ tuyên truyền);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- UBND các xã, phường, thị trấn.
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Vinh

