
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA HQI CHU NGHA VIT NAM 
HUYN NAM GIANG Dc Ip  Tiy do - Hnh phüc 

So sg'uBND-vx 
V/v thuc hin cong tác tuyên truyn phông, 
chng djch bnh COVID-19 trén h thông, 

thiêt bj man hInh din tir ngoài tthi 

Narn Giang, ngày1O tháng 08 nám 2020 

KInli g1ri: - Các co quan, dcin vj trên toàn huyn; 
- UBND các xA, thj trân. 

Nhm tang cuông cung cp thông tin kjp thai, chInh xác v tInh hInh djch 
bnh COVID-19 gay ra dê ngixi dan trén dja bàn huyn chü dng phông, chông 
djch, không hoang mang lo lang, Uy Ban nhân dan huyn yêu câu các c quan, ban 
ngành, UBND các xä, thj trân tiêp ti.ic thrc hin các cong vic nhu sau: 

1. Ban Quàn 11 quT dt và do thj huyn khân truong süa chIa và thit 1p các 
ni dung tuyên truyên ye phông, chông djch COVID-19 trên các bang din tà do 
dan vj mInh quail 11. 

2. Phông Giáo diic và Dào to huyn chi do các trung có bang din tir dt 
tai các cong tnrè'ng th1rc hin thiêt 1p ngay các ni dung tuyên truyên ye phông, 
chông djch COVID- 19 trên các bang din ttr. 

3. Các cci quan, &m v trên dja bàn huyên nu có bang din tr dt taico 
quan, dan vj mInh thI can phái th?c hin ngay vic tuyên truyên ye phông, chông 
djch COVID- 19 trên các bang din tu. 

4. Phông Van hóa-Thông tin huyn phi hqp vâi Uy ban Nhân dan các xä, 
thi trân van dông cac to chuc, doanh nghêp, ca nhân trên dia ban huyên thuc hiên 
cong tác tuyên truyên ye phông, chông djch COVID- 19 trên cac bang din ti'r (neu 
có); thiic hin cOng tác kiêm tra, giám sat hot dng tuyên truyên ye phOng, chông 
djch COVID- 19 trên các bang din ti. trCn dja bàn huyn, chân chith kjp thOi vic 
dua tin giá, sai sir that,  chua dLrçlc kiCrn ching ye djch COVID- 19; báo cáo kjp thii 
ye Uy ban nhân dan huyn. 

5. Ni dung tuyên truyên ye phOng, chôrig dch COVID- 19 trên các bang 
dintir: 

- Hay cài dt 1rng ding Bluezone và NCOVI dê phàng, chông djch COVID- 
19! 

- Deo khau trang và giI khoâng cách khi tiêp xüc d phOng, chng djch 
COVID-19! 

- M9i ngithi dan thirc hi.n khai báo y t trung thçrc dê phOng, chng djch 
COVID-19! 

- Toàn dan tIch c1rc tham gia. phông, chng djch bnh Covid- 19. 
- ye sinhc nhân, gi& nba cra sach s, thông thoáng là cách t& nhAt dê 

phông, chng djch bnh Covid-19. 



TM, UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

HU TECH 

Thai gian thrc hin bt du t ngày 10 tháng 08 nãm 2020 cho den khi có 
thông báo châm dirt djch COVID 19 cia cci quan có thâm quyên. 

Trong qua trInh thtrc hin. nu Co v&i d vi.thng mac, các cci quan, dan vj, 
dja phuong, to hüc Va C nhân lien h PhOng Van hóa-Thông tin huyn qua so 
din thoai 02353792414 dê dugc hithng dan. 

Noi nhân: 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Sâ TTTT (báo cáo); 
- BTG Huyn üy; 
- BCD phOng, chông dch Covid huyn; 
- Nhiz kfnh gtri; 
-LuuVT,VP. 
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