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HUYN  NAM  GIANG 

So:  5&!  /UBND-VX 
V/v kjp thi thông tin, 
tuyên truyên thirc hin 
phOng, chông djch Covid-
19 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p-Ti,r do-H*nh phüc  

Nam Giang, ngày  c3  tháng 8 näm 2020 

Kinh giri: 
- Phông Van hóa- Thông tin; 
- Trung tam Van hóa- The thao và Truyên thanh- Truyên 
hInh huyn; 
-Cônganhuyn; 
- Uy ban nhân dan các xã, thj trân. 

Uy ban nhân dan huyn nhn thrçc Cong vAn s 814/STTTT-TTBCXB ngày 
28/7/2020 cüa S& Thông tin và Truyên thông Quáng Narn ye vic kjp thai thông tin, 
tuyên truyên thrc hin phông, chông djch Covid-19; ye van dê nay, Uy ban nhân dan 
huyn yêu câu: 

1. Trung tam VAn hóa- Thông tin và Truyên thanh- Truyên hlnh huyn, chü trI, 
phôi hçip vii Trung tam Y tê huyn, Uy ban nhân dan các xA, thj trân day mnh tuyên 
truyên trên song Dài Truyên thanh- Truyên hInh huyn, Dài truyên thanh các xA, 
tuyên truyên cô dng trçrc quan, xe luu dng và các hlnh thirc tuyên truyên khác den 
tüng thôn, khu dan cu ye tInh hInh djch bnh, hung dn các bin pháp phOng, chông 
djch, to tam 1 blnh tTnh, không hoang mang dao dng, qua lo lang trong nhân dan. 

2. PhOng VAn hóa- Thông tin, Trung tam Van hóa- The thao và Truyên thanh-
Truyên hInh huyn thrnmg xuyên theo dOi, cp nht cong tác chi do cüa Ban Chi do 
cap tinh ye phông, chông djch Covid-19, Thông tin báo chI hang ngày cüa Tiêu Ban 
tuyên truyên S& Thông tin và Truyên thông cp nht trên Zalo de chü dng tuyên 
truyên kjp thai Cong tác phông, chông djch Covid-19 trén dja bàn huyn; phôi hçTp vci 
Cong an huyn thuing xuyên theo dOi thông tin trén mng xA hi, kjp thñ xir 1,2 
nghiem nhng trung hçip tung tin sal 1ch, xuyên tac,  bja dt, gay ânh hthng den 
cong tác phOng, chông djch theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t. 

3. UBND các xA, thj trân tiêp tic chi do cho can b cong chüc, nhân viên cüa 
don vj cài dt irng dung phân mêm BlueZone vao din thoi cá nhân; Tuyên truyên, 
4n dng và huâng dan cho nguOri dânthirc hin tot các bin pháp phông, chông djch 
Covid-19 và cal dt üng diing phân mem BlueZone vào din thoi cá nhan. Tiêp tiic 
quán trit và thirc hin nghiem tinh than chi do cüa UBND tinh ti Thông báo so 
273/TB-UBND ngày 27/7/2020; theo d, thông tin kp thai, day dü ye yêu to djch tê 
cüa các bnh nhân duong tInh vi Coyid-19 dê ngui dan chü dng phôi hçTp vâi Co 

quan chirc nAng thirc hin tOt các bin pháp phông, chông djch bnh; phô biên, hung 



dn nguñ dan nhüng kin thüc, k5 näng tir bão v mInh vâ gia dInh truâc din bin 
hêt süc phüc tp cüa djch bnh hin nay. 

Yêu câu Thu trithng các Ca quan, dan vj lien quan, Chü tch UBND các xà, thj 
trân to chrc triên khai thirc hin và báo cáo ket qua ye UBND huyn tri.thc 15 giô' 00 
philt vào ngày thfr ttr hang tun dê tOng hcip báo cáo ye tinh./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
Noi nhâ,,: 
- Nhix trén; 
- TT Huyn üy; 
- TT HDND, UBND huyn; 
- CPVP; 
- Chuyên viên VX; 
- Liru: VT. 
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UBND TINH QUANG NAM 
SO THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG 

S: 8 14/STTTT-TTBCXB 
V/v kip thii thông tin, tuyên truyn thc hin 

phông, chông djch Covid -19 
trén dja bàn tinh. 

Ngthi ks': Sâ Thông tir 
và Truyên thông 
Email: 
socjuangnam@mic.gov. 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM 
Dc 1p - Tir do - H3nh ph £0quan: Tinh Quâng 

Thri gian ks': 
Quáng Nam, ngày 28 tháng 7 ná1fi.QJAk0 09:03 :21 

+07:00 

giri: 
- UBND các huyn, th xã, thành phô; 
- Các ca quan báo chI trên dja bàn tinh Quang Nam; 
- Cong Thông tin din tir tinh Quãng Nam; 
- VPDD các c quan báo Trung ucrng thu?ing trá trên da bàn; 
- Bàn tin, trang thông tin din ti:r trên dja bàn tinh. 

Thirc hin thông báo Kt 1un s 273/TB-KGVX ngày 27/7/2020 cüa dng 

chI Trn Van Tan- Phó chU tjch UBND tinh tti cuc hçp khn Ban chi dao  phông 

chng djch Covid -19 trên dja bàn tinh Quãng Nam, Si Thông tin và Tmyn thông d 

ngh UBND các huyn, thj xã, thành ph& các co quan thông tAn, báo chI dAy mrnh 

cong tác thông tin, tuyên truyn trên các phuing tin thông tin dti chiing nhi3ng 

ni dung nhir sau: 

1. Quail trit thirc hin nghiem tinh thAn chi dao tai Thông báo Kt 1un s 

273/TB-KGVX ngày 27/7/2020 ti cuc h9p khAn Ban chi dao  phông chng djch 

Covid -19 trên dja bàn tinh Quãng Nam, theo do thông tin dAy dü, kjp thñ v yu 

th djch t cüa các bnh nhân diro'ng tInh Covid- 19 d ngithi dan chü dng phi 

hçq vâi cc quan chirc näng thirc hin tt các bin pháp phông, chng djch bnh 

Covid-19; tip t1ic ph bin, hithng dn nguYi dan nhüng kin thüc, k nàng tir báo 

v mInh và gia dInh mInh trixâc din bin ht sue phrc tp cUa djch bnh hin nay. 

2. Tuyên truyn trin khai ap diing ngay các ung dicing cong ngh thông 

tin trong phOng, chng djch COVID-19 nhi.r: BlueZone, NCOVI, cài dt tai 

www.Bluezone.gov.vn  (Bluezone- KhAu trang din tu, báo v mInh, Bão v cong 

dng chng Covid -19. 

3. D nghj UBND các huyn, thj xä, thành ph chi dao  dAy minh tuyên 

truyn trên song truyn thanh — truyn hInh huyn, Dài tmyn thanh xã, tuyén truyn 

c dng tWc  quan, xe lint dng và các hinh thüc tuyên truyn khác dn ttmg thôn, 

khi ph, thông tin v tmnh hinh djch bnh, hrncng dn các bin pháp phông, chng 

djch, tao  tam l binh tinh, không hoang mang dao dng, qua i 1ng trong nhân dan. 



Chi dto các ccx quan chüc nàng thumg xuyên theo dôi thông tin trên mng xâ 
hi, kjp thxi xr 1' nghiêm nhüng truâng hcxp tung tin sai 1ch, xuyên tic, bja dat, 
gay ành hithng dn cong tác phông, chng djch theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t. 

- Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa — Th thao và Truyn thanh 
— Truyën hInh các dja phucxng thixng xuyên theo dOi, cap  nhat cOng tác chi dio cüa 
Ban chi dao  phông, chng djch Covid- 19 tinh Quáng Nam, Thông tin báo chI hAng 
ngày cña Tiu ban tuyên truyn dtrçxc Sâ Thông tin và Truyên thông cap  nhat trên 
Zak d chü dng tuyén truyn kjp thai cong tác phông chng dch Covid -19 trên dja 
bàn. 

D nghj các ccx quan báo chI, UBND các huyn, thj xä, thành ph quan tam 
chi dao  thrc hin kjp thxi và báo cáo v SO Thông tin và Truyn thông trtthc 

1OhOO ngày thzc 5 hang tuan d tng hcxp báo cáo UBND tinh và B Thông tin và 
Truyên thông. 

No'i nhân: KT. GIAM DOC 
- Nhu trén; 
- Bô Thông tin và Truyên thông (báo cáo); 
- UBND tinh (báo cáo); 
- DIc Trân Van Tan — PCT UBND tinh (báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy; 
- Các S , ban, ngành doãn the cüa tinh; 
- Phông Van hóa và Thông tin các huyn; 
- Tning tam Van hôa, The thao và TITH các huyn; 
- Phông PAO3 — Cong an tinh. 
- Lãnh dao s&, các phông, trung tam thuc sâ; 
- Website Sâ; 
- Ltru: VT, VP, TTBCXB. 
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