UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 559 /STTTT-TTBCXB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 5 năm 2021

V/v tuyên truyền một số nhiệm vụ cấp
bách trong công tác PCD Covid-19 và bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn
nghệ Vĩnh Phúc; Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa - 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 Ban Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số
238-TB/TU ngày 13/5/2021 tại hội nghị với Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố về một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026; để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng thời chuẩn bị tốt nhất
mọi điều kiện, phương án tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Thông tin và
Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh
thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19
Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Tạp
chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; Đài Truyền
thanh - Truyền hình cấp huyện; Đài Truyền thanh cấp xã; các cơ quan, đơn vị có
trang thông tin điện tử, bản tin, bảng tin và các hình thức thông tin cơ sở khác tiếp
tục tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Trong đó tập trung vào các nội dung như sau:
- Kêu gọi toàn dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước diễn biến của dịch
bệnh, không chủ quan, lơ là, cũng không nóng vội, không thái quá. Tiếp tục thực
hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, cài đặt và mở ứng dụng cài đặt và bật ứng dụng
BlueZone, Vietnam Heathl Declation trên điện thoại thông minh.
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- Vận động, tuyên truyền, thông báo chủ trương xã hội hóa xét nghiệm tự
nguyện (có trả tiền) đến doanh nghiệp và toàn dân để tự bảo đảm sức khỏe, tính
mạng của mình, đồng thời chung tay cùng tỉnh phòng, chống Covid-19 hiệu quả.
Trong đó, tập trung vận động, kêu gọi xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện trước tại
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực cách ly xã hội, các khu vực có
nguy cơ cao.
- Tuyên truyền, kêu gọi đội ngũ công nhân, người lao động nêu cao tinh thần
cảnh giác, phát hiện các trường hợp trốn cách ly, tránh cách ly, cư trú bất hợp
pháp trong các doanh nghiệp, nhất là người nước ngoài.
2. Tuyên truyền công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp
điện tử tỉnh tập trung mạnh cho công tác tuyên truyền về bầu cử, đặc biệt tăng
thời lượng để nhân dân và cử tri nắm được đầy đủ quyền, trách nhiệm và các quy
định bắt buộc về bầu cử. Trong đó:
+ Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Tập trung tuyên
truyền về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cử tri trong việc bỏ phiếu, tham gia
công tác bầu cử; cử tri biết mình được làm gì và không được làm gì.
+ Tuyên truyền, hướng dẫn về cách phòng, chống dịch Covid-19 trong thời
gian diễn ra cuộc bầu cử tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội và địa bàn
không thực hiện giãn cách xã hội để ngày hội bầu cử ở Vĩnh Phúc diễn ra an toàn
và thành công.
- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức các tổ
tuyên truyền sử dụng xe mô tô kèm loa di động, cờ để thực hiện tuyên truyền lưu
động ở các ngõ, ngách, thôn, làng, tổ dân phố và các hình thức tuyên truyền khác
đến tận hộ gia đình về ngày hội bầu cử.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối
hợp và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Vinh
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