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Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa
bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống
dịch Covid -19 tỉnh Quảng Nam; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các
huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội
dung như sau:
1. Triển khai tuyên truyền thực hiện Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 26/10/2021
của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid -19, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
14-CT/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục tăng
cường công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao
nhận thức, vận động, huy động người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách,
tuân thủ đầy đủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát và
Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 tại cộng đồng. Đồng thời tiếp tục phát huy vai
trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong vai trò nêu gương về công tác phòng
chống dịch trên địa bàn.
Nội dung tập trung tuyên truyền tại Thông báo số 08- TB/BCĐ: về khôi phục, phục
hồi sinh hoạt và hoạt động kinh tế - xã hội; về công tác phòng, chống dịch và y tế; về an
sinh xã hội; về an ninh trật tự, an toàn xã hội; về nâng cao nhận thức và truyền thông.

( Văn bản số 7702/UBND-KGX ngày 29/10/2021của UBND tỉnh)
2. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính
phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19” và Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày
12/10/2021 của Bộ Y tế. Đẩy nhanh tuyên truyền về tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra, nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại của người
dân; hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài
tỉnh; trường học, bệnh viện an toàn phòng, chống dịch bệnh trong quá trình dạy học, khám

chữa bệnh; giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm khi người dân di chuyển; phục hồi sản xuất kinh
doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm chủng, tăng trách nhiệm của mỗi cá nhân
đối với cộng đồng. (Thông báo số 747/TB-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Quảng
Nam).
3. Tuyên truyền, hướng dẫn các trường hợp ra vào Quảng Nam trong tình hình mới:
Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp cụ thể từ các
địa phương khác đến/về Quảng Nam theo các cấp độ: cấp độ 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng),
cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ) và các vùng cách ly y tế. (Bộ Y tế cập nhập thường
xuyên tại địa chỉ https://moh.gov.vn/tong-hop-danh-gia-cap-do-dich-tai-dia-phuong).
Tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền để người đến từ các địa phương có số
ca mắc cao chủ động thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe và quy định 5K, hạn chế
tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế ra khỏi nhà.
( Văn bản số 3177/SYT-NVY ngày 01/11/2021 của Sở Y tế Quảng Nam)

* Truy cập tại website: stttt.quangnam.gov.vn vào mục Văn bản tuyên truyền/
Báo chí xuất bản để tải nội dung các văn bản chỉ đạo trên.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo
vào thứ 6 hàng tuần để Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh Quảng Nam.
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- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
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- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TTTH các huyện;
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