UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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V/v tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của
tỉnh Quảng Nam.
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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.
Thực hiện chỉ đạo của UBND 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. Tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm
các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Quảng Nam năm 2021nhằm cảnh báo
cho toàn xã hội về thảm hoạ tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai
nạn giao thông, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các
quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm
TNGT năm 2021.

- Thời gian: Tập trung tuyên truyền trên toàn tỉnh từ ngày 14/11 đến
28/11/2021
(Văn bản số 145/BATGT –TTS ngày 08/11/2021 của Ban An toàn giao thông
tỉnh).
2. Tuyên truyền, thực hiện Quy định kiểm dịch y tế các đối tượng nhập cảnh,
nhập khẩu tại Cửa khẩu Nam Giang, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các bệnh
dịch nguy hiểm, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 và các bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm khác từ nước ngoài vào Việt Nam, nhằm đảm bảo an ninh y tế quốc
gia, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
- Tuyên truyền vể kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa,
thi thể hài cốt, đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể
người. Tuyên truyền về chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự
phòng; xử lý các trường hợp nhập cảnh.
.(Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh )

* 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
kết quả theo định kỳ hàng tháng về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh Quảng Nam.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT-TH huyện;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP,TTBCXB.
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