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               Số:           

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, 

 chống dịch bệnh Covid-19 trên  

hệ thống thông tin cơ sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hà Nội, ngày      tháng     năm  

 

              Kính gửi:    Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

Hiện nay, dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên diện rộng ở một số nước 

láng giềng. Trong nước, nguy cơ dịch bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là 

từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép.  

Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, thực hiện thành công 

mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong những ngày lễ 

lớn sắp tới; thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cục 

Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp 

huyện, đài truyền thanh cấp xã và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác 

thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Theo đó, các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài 

truyền thanh cấp xã bảo đảm tần suất phát sóng tối thiểu 2 lần/ngày các thông tin 

nêu tại mục 2. 

Các hình thức thông tin cơ sở khác tăng ít nhất 2 lần so với thời gian vừa qua 

cả về thời lượng, số lượng, tần suất đưa các tin, bài về thông tin nêu tại mục 2. 

2. Nội dung thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 cần tập trung vào một số vấn đề sau: 

- 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, sân bay, 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. 

https://laodong.vn/xa-hoi/nguy-co-bung-phat-dich-covid-19-do-khai-bao-y-te-kieu-doi-pho-901431.ldo
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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. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, CTH 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Lê Hương Giang 
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