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     Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông, 

trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

1. Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện  

Tăng thời lượng ít nhất 30% và phát nhiều lần trong ngày tuyên truyền về các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tập trung những nội dung sau: 

- Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và cấp huyện về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tuyên truyền kịp thời kết quả phòng, chống dịch, đặc biệt là các quy định và 

tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly y tế trong phòng, chống 

dịch, nhất là cách ly tại nhà, nơi cư trú. 

- Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phòng, chống 

dịch các cấp, các mức xử phạt theo quy định. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên Smartphone. 

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được 

đăng tải trên: https://www.bluezone.gov.vn. 

- Tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất 

là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông 

người, trên các phương tiện giao thông công cộng. 

- Tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... trên địa bàn tự 

đánh giá một cách thường xuyên việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, 

chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. 

- Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn địa phương 

nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, 

bến xe...; thông tin việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch; 

đồng thời tuyên truyền về các điển hình thực hiện tốt, hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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- Tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tổ chức và tham gia các sự kiện, 

hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức, phải thực 

hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, 

sát khuẩn... theo đúng quy định. 

2. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền 

về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,  Đài Truyền thanh 

cấp huyện. 

- Tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền các nội dung trên để người dân được 

biết và nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Cục Thông tin cơ sở; 

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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