
 
 

  UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
  

 

Số:          /STTTT- TTBCXB 

V/v tăng cường công tác tuyên truyền  

phòng, chống dịch COVID-19   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                          
             Hưng Yên, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  Phòng Văn hóa - Thông tin; 

 Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; Công điện số 

199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt 

Nam; Công văn số 110/THH-VP ngày 29/01/2021 của Cục Tin học hóa - Bộ 

Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone. Nhằm giúp 

người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được đầy đủ thông tin, các nội dung chỉ đạo 

của các cấp về công tác phòng, chống dịch và chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn 

hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố: 

-  Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là 

cảnh báo, hướng dẫn người dân về cấp độ nguy hiểm của dịch bệnh để người 

dân chủ động phòng, chống. 

- Tăng thời lượng, tần suất phát sóng tuyên truyền về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19, thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến, tình hình dịch 

bệnh để người dân chủ động phòng, chống và không hoang mang, lo lắng nhưng 

cũng không nên lơ là chủ quan.  

- Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền các hướng dẫn của Bộ Y tế về 

thực hiện các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thông 

điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).  

- Tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy trình 

khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở; bắt buộc đeo khẩu trang tại các khu dân cư tập 

trung, nơi công cộng như: chợ, trường học, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện 

giao thông công cộng... 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân cài đặt và sử dụng ứng 

dụng Bluezone để phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch trong 

trường hợp xấu (có phụ lục các biện pháp tuyên truyền gửi kèm Công văn). 



 
 

- Thực hiện báo cáo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch về Sở 

Thông tin và Truyền thông trước 14h hằng ngày để tổng hợp báo cáo Ban chỉ 

đạo và UBND tỉnh. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- GĐ, PGĐ Sở 
đ/c Lương; 

- Lưu: VT; TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

           

 

 

    

Bùi Thị Lương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ĐÀI TRUYỀN THANH…….. 

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH  

VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA GÂY RA  

 (Thời gian: ...........................) 

 

1. Số lượng tin, bài tuyên truyền trong ngày: 

- Đài Truyền thanh cấp huyện 

- Đài Truyền thanh cấp xã 

2. Thời gian và thời lượng đăng, phát trong ngày  

- Đài Truyền thanh cấp huyện 

- Đài Truyền thanh cấp xã 

3. Nội dung tuyên truyền 

- Đài Truyền thanh cấp huyện 

- Đài Truyền thanh cấp xã 
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