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V/v tang crnng cong tác tuyên 
truyên, cô dng trrc quan trong 
cong tác phông, chông djch 
Covid-19 và bão v trê em trong 
tInh hmnh mOi 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phic 

Nam Giang, ngày..26 tháng 8 nãm 2020 

KInh gü'i: 
- Các co quan, don vj thuc huyn; 
- UBND các xã, thj trân. 

TruOc tmnh hInh djch bnh Covi-19 din bin phrc tap, UBND huyn dé 
nghj Thu tru&ng các co quan, don vj trên dja bàn huyn và Chu tjch UBND các xã, 
thjtrân tang cuô'ng cong tác tuyên truyên, cô dng trçrc quan trong cong tác phông, 
chông djch bnh Covid-19 và bâo v tré em trên dja bàn huyn vâi nhQ'ng ni 
dung, hInh thi:rc sau: 

1. Vê ni dung: Tiêp tic tuyên truyên nghiêm tüc, có hiu qua nhUng chü 
tru'ong cüa Dàng và Nba nuOc, sir chi do, diêu hành cüa ChInh phü, Thu tu'óng 
ChInh phü, B Y té, Ban Chi do quôc giaphông, chông djch bnh các cap, Tinh 
üy, UBND tinh, Huyn üy, UBND huyn ye thirc hin các bin pháp phông, chông 
djch Covid-19 và bào v tré em trong tInh hInh rnói; tuyt dôi không du'9'c lo là, 
chü quan nhirng cüng không qua hoang mang, lo lang. 

Tiêp ttc 4n dng can b, dâng viên và nhân dan thirc hin phiro'ng chârn 4 
tii chôtrong cOng tác phông, chông Covid-19; thirc hin tot các khuyên cáo cüa 
B Y té: Thung xuyén rü'a tay bang xà phông ho.c dung djch sat khuân; htn ché 
tOi da ra ngoài, chi ra ngoài k.hi thirc sr can thiêt. Trong truôg hcp cânthiétnéu 
phâi ra ngoài thI phài luôn deo khâu trang, giü khoãng each tiêp xüc, tot nhãt là 
2m; thuông xuyên v sinh nhà cra; tham gia khai báo y té; thrc hin day dü các 
biên pháp tu bâo v rnInh, gia dInh mInh và có trách nhim vói các hot dng 
phông, chông djch cüa CáC cci quan chirc näng và cong dOng; dông thai, tuyên 
truyén cho rnçi ngui dan không giâu djch; không tIch trü lu'o'ng thic, thi'c phârn, 
tIch trü xãng dâu d gay ra cháy, nO,... 

2. Vê hinh thuc: Tang cu'ang thai lucng tuyén truyCn, cO ding trirc quan 
bang các hInh thüc: 

- Tuyên truyên qua Website cüa UBNDhuyn: Du'a ni dung van bàn chi 
do cüa Tinh üy, hixó'ng dn thçrc hin các khuyén cáo y té, thirc hin khai báo y té 
trén Cong thông tin dién tir huyên; theo do, can cp nht, thông tin kjp thai các van 
bàn chi do các cap, ngành lien quan den phOng, chOng djch bnh COVID-19. 
Tuyén truyén ni dung ye vic sr diing i.rng dung phân mérn Bluezone do B Y té, 
B Thông tin và Truyên thông trién khai trên toàn dja bàn. 



- Xây dçrng nhórn Zalo trao di thông tin ni b d kjp thii truyn tãi, các 
thông tin chi dao,  diêu hành cña UBND huyn, nhUng tin tirc sir kin nôi bitt duçyc 
nhiêu ngui quan tarn den các thành viên Ban Chi dao  näm bat, triên khai kjp 
thñ,... 

- Tuyên truyn trén Dài truyn thanh huyn: Cp nht và phát thanh kjp 
thai, thung xuyên các van ban chi do cüa Trng uo'ng, tinh, huyn và triên khai 
tuyên truyên trén Dài huyn vào các buôi sang, chiêu hang ngày bang nhiêu thu 
tiêng: Kinh, Ca Tu, Ve,... dành 7O8O%  thi luçing chuo'ng trmnh thô'i sir phát thanh 
cüa Dài huyn dé phát các van bàn chi dto cüa Trung u'cing, Tinh, Ban Chi dto 
huyn Narn Giang, hot dng ci.ia các ngành trongphông chông Covid -19. 

- Xây du'ng cac chu'ang trInh phát thanh bang nhiêu thu tiêng: Kinh, Co' tu, 
Ve,... dé tuyên truyén den dông bào ngu'i dan tc thiêu so vling cao, vüng sãu ye 
vic phông, chông djch Covid-19, các ni dung ye bâo v tré em và vic si:r ding 
lrng dung Bluezone trén dja bàn. 

- Tuyên truyên km dng qua hot dng di chiêu bong và Di tuyên truyên 
hru dng huyn: Di Chiêu bong phôi hç'p vOi Di Tuyên truyên lu'u dng huyn 
to chirc tuyên truyên lien ti.ic bang xe 0 to luii dng và xe gan may km dng có gan 
ba phóng thanh, tuyên truyên cô djnh den tat các các thôn, diem dan cucüa các 
xã, thj trân, các xã vüng cao. Dông thai, h trçi chuyên mon cho dài truyên thanh 
ca so e tang cuOng cOng tác tuyên truyên duc dam bào. 

- Tang cuè'ng tuyên truyên bang các c1m pano, ap-phIch, den led tai  các 
ci7irn dan Cu', các ca quan hành chjnh, các trt sO, ch?,... 

Dê nghj Thu tru'&ng các ca quan, dan vj và Chu tjch UBND các xâ, th trân 
triên khai thuc hiên./. 

1'Io'i n/ian: 

- Nhu trên; 
- TT. Huyn üy, HDND, UBND, 
UBMTTQVN huyn; 
- BCD cap huyn phOng, chong dlch 
bënh Covid-19; 
- VPTT Ban Clii dao cap huyn; 

CPVP; 
- Luu: VT, VX, VPTT BCD. 
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