
1 

 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

   V/v đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền 

phòng, chống COVID-19 
 

 

Phú Thọ, ngày      tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị 
 

Theo thông tin của Bộ Y tế và cơ quan chuyên môn của tỉnh, hiện nay, tình 

hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, có nhiều yếu tố liên quan trên địa bàn 

tỉnh. Thực hiện Công điện số 01/CĐ-CT ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc tăng cường phòng, chống chống dịch COVID-19, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị UBND các huyện, thành, thị phối hợp chỉ đạo một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị và 

đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng, tần suất phát sóng; thực hiện cơ chế tuyên 

truyền cao điểm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt tại các khu tập trung 

đông người như chợ, tụ điểm thương mại... phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương; đảm bảo 100% người dân được tiếp cận thông tin phòng chống dịch bệnh.  

2. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Bộ 

Thông tin Truyền thông, UBND tỉnh và của địa phương về việc phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”. 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ; về diễn biến tình hình dịch 

bệnh. Tuyên tuyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng 

chống dịch COVID-19 (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - 

khai báo y tế); yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà 

và nơi công cộng; thực hiện nghiêm túc quy định về cách ly y tế theo yêu cầu của 

các cơ quan có thẩm quyền. 

- Tuyên truyền Nhân dân trên địa bàn thực hiện khai báo y tế; không nên đi 

đến các địa phương đang có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; tuyên truyền, vận 

động những người đã đến/ở/về từ các địa phương có ca mắc COVID-19 cộng đồng 

khẩn trương liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn. Đẩy mạnh thông 

tin, tuyên truyền, khuyến cáo người dân cài đặt và sử dụng các giải pháp công nghệ 

trong việc phòng dịch (gửi kèm theo). 

- Phản ánh phản ánh nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các cấp và các địa 

phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tích 

cực tham gia phòng, chống dịch bệnh.  

- Tập trung phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19; các tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống 

dịch bệnh bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 
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3. Tích cực theo dõi mạng xã hội nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý đối với 

các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh COVID-19. 

4.  Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày 

về Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo tóm tắt về thời lượng, số lượng tin, bài 

tuyên truyền về nội dung tuyên truyền về dịch COVID-19) qua phần mềm Quản lý 

văn bản và Điều hành hoặc hộp thư điện tử: bcxb.sotttt@phutho.gov.vn.  

Đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền 

tại địa phương./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH&TT cấp huyện; 

- Đài TH-TH cấp huyện; 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy);   

- Trung tâm CNTT&TT;      

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

(Kèm theo Công văn số        /STTTT-TTBCXB ngày 07/5/2021  

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để duy trì trạng thái “bình 

thường mới” - vừa chung sống an toàn với bệnh dịch, vừa tiếp tục sản xuất, kinh 

doanh, đề nghị các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân cài đặt và sử dụng các giải pháp 

công nghệ sau:  

1. Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone: Ứng dụng ghi nhận lịch sử tiếp 

xúc của người dùng Bluezone với người dùng Bluezone khác. Dữ liệu lịch sử tiếp 

xúc sẽ chỉ để phục vụ cơ quan y tế sử dụng trong công tác truy vết, khoanh vùng các 

ca lây nhiễm, trong trường hợp người dùng là ca nhiễm, ca nghi nhiễm. 

2. Ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh VHD: Việc khai báo y tế cho 

người nhập cảnh qua ứng dụng VHD là bắt buộc. Các thông tin khai báo sẽ giúp cho 

cơ quan chức năng trong việc kiểm soát tình trạng sức khoẻ của người nhập cảnh, 

nâng cao hiệu quả công tác  phòng, chống dịch bệnh.  

3. Ứng dụng quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCOVI: Cho phép mỗi người dân 

cập nhật tình hình sức khoẻ của bản thân và của gia đình thông qua việc khai báo y 

tế tự nguyện. Các thông tin này giúp cho cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguy 

cơ có thể xảy đến với người dân khai báo y tế và kịp thời có những biện pháp hỗ trợ, 

ngăn chặn khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

4. Hệ thống ghi nhận việc đến/đi tại các địa điểm công cộng (Mã QR Code): 

Các địa điểm công cộng như công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền 

thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng… đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách 

đến và đi bằng mã QR Code và yêu cầu người dân cần khai báo y tế bằng cách quét 

mã QR Code khi đến các địa điểm công cộng đó thông qua các Ứng dụng trên điện 

thoại thông minh (gồm có 3 ứng dụng: NCOVI, VietNam Health Declaration và 

Bluezone). Thông qua hệ thống, người dân sẽ được cảnh báo kịp thời và được hỗ trợ 

các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống dịch bệnh nếu dịch bệnh bùng phát có liên 

quan đến các địa điểm mà người đó đã từng đến. Công tác truy vết và khoanh vùng 

lây lan của cơ quan chức năng cũng sẽ được thực hiện nhanh chóng, chính xác và 

hiệu quả hơn nhờ dữ liệu ghi nhận được từ hệ thống. 

5. Hệ thống Bản đồ chống dịch - An toàn COVID-19: Hệ thống thể hiện thời 

gian thực về tình hình an toàn phòng chống dịch của các cơ sở đông người, trước 

mắt là trường học và cơ sở y tế. Các đơn vị này hằng ngày kiểm tra và cam kết đã 

hoàn thành các tác vụ về phòng chống dịch, đồng thời cho phép người dân phản hồi 

nếu phát hiện những điểm chưa đúng. Mỗi cơ sở sẽ sử dụng ứng dụng AntoanCovid 

trên điện thoại hàng ngày và thường kỳ để bảo đảm việc giám sát điều kiện an toàn 

được thực hiện thường xuyên liên tục và minh bạch./. 
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