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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.
Trong thời gian qua, công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, nhận thức của các cấp chính
quyền, người dân và doanh nghiệp được nâng lên. Tuy nhiên số ca nhiễm mới trong cộng
đồng có dấu hiệu tăng ở các địa phương, có diễn biến phức tạp, gây tâm lý lo ngại, một số
nơi có biểu hiện chủ quan, lơ là.
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH- TBTT ngày 29/11/2021 của Tiểu ban truyền thông
Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid -19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị
UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục công tác
thông tin, tuyên truyền những nội dung như sau:

1. Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 với
thông điệp“Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch” (từ ngày 29/11
đến ngày 06/12/2021), trong đó truyền thông nâng cao nhận thức đối với toàn xã hội
trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”.
2. Chủ động truyền thông về việc xuất hiện biến thể mới của Covid -19
(B.1.1.529 có tên là Omicron) ở nhiều nước Châu Âu để nâng cao cảnh giác, Tổ chức
Y tế thế giới cảnh báo các quốc gia Đông Nam Á không nên buông lỏng ý thức phòng,
chống dịch.
Tiếp tục tuyên truyền thống nhất triển khai ứng dụng PC-Covid, ứng dụng
hiệu quả các giải pháp công nghệ khai báo y tế và kiểm soát đi lại giữa các địa phương
để người dân di chuyển thuận lợi, không để ách tắt lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh
doanh, đồng thời kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông
tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình thực hiện tuyên truyền
Kế hoạch này (từ ngày 29/11 -06/12/2021) bằng nhiều hình thức để người dân luôn đề cao
cảnh giác phòng chống dịch bệnh Covid-19; theo nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc + biện
pháp điều trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân”. Tăng cường khuyến cáo,

nâng cao ý thức của người dân, không nên lơ là, chủ quan. Chủ động linh hoạt áp dụng các
giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình tại địa phương.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo
cáo kết quả định kỳ Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Bộ Thông
tin và Truyền thông
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c)
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