
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v tuyên truyền thực hiện kết luận của Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 

Đắk Nông, ngày        

 

                      Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1223/UBND-KGVX  ngày 18/3/2020 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Triển khai tuyên truyền thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí, 

truyền thông tăng cường tuyên truyền trong nội bộ cơ quan, đơn vị và qua các 

phương tiện tuyên thông đại chúng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với 

những nội dung trọng tâm sau: 

1. Tuyên truyền nâng cao ý thức đầy đủ tầm quan trọng, tính cấp thiết của 

công tác phòng, chống dịch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phải nỗ lực hơn nữa, 

càng khó khăn càng phải quyết tâm, cố gắng; chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở 

vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, bảo 

đảm phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng, tuyệt đối không lơ là chủ quan, 

mất cảnh giác, không để dịch lây lan thiếu kiểm soát; thực hiện nghiêm phương 

châm sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, quyết tâm kiểm soát, 

phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe của nhân dân, thực hiện 

thành công “mục tiêu kép” phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. 

 2. Tăng cường các hình thức thông tin, hướng dẫn phòng chống dịch đến 

từng cộng đồng dân cư, từng người dân (kể cả phát tờ rơi) để hiểu và thực hiện 

đúng các giải pháp ứng phó dịch bệnh của từng cá nhân và cộng đồng.  

Tuyên truyền đến cộng đồng dân cư, từng người dân, thực hiện nghiêm 

việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu 

thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…). 

3. Thông tin, phản ánh hoạt động chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn, tổ chức diễn tập, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch 



xảy ra trên diện rộng, theo phương châm “4 tại chỗ”; giám sát chặt chẽ việc cách 

ly tại gia đình, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh; chú trọng vai trò của hệ 

thống chính trị cơ sở, tổ dân phố, thôn bon (buôn) và từng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp theo các hướng dẫn quy định.  

Thông tin hoạt động chỉ đạo của chính quyền và ngành y tế địa phương 

trong việc giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù 

hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định đối với người nhập cảnh 

là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, công nhân tay nghề cao… khi nhập cảnh 

phải qua kiểm tra và áp dụng các biện pháp này.  

4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch, bảo 

đảm đúng mức, kịp thời, minh bạch và khoa học để người dân tin tưởng, không 

hoang mang; theo dõi, nắm bắt chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội, kịp thời 

thông báo, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp đưa tin 

không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội theo đúng 

quy định của pháp luật. 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, báo chí, truyền 

thông trong tỉnh triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền có hiệu quả. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- - Ban Giám đốc; 

- - Trang TTĐT Sở; 

- - Lưu VT, TTBCXB. 

                     KT. GIÁM ĐỐC 

                      PHÓ GIÁM ĐỐC 
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