
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

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 tuyên truyền các biện pháp 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. 

 

 Triển khai Thông báo số 640/TB-VPUBND ngày 28/7/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị 

Ngọc Hạnh tại cuộc họp ngày 27/7/2020 tại UBND tỉnh Đắk Nông; 

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

truyền thông trong tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tập trung vào những nội dung:  

1. Tiếp tục tuyên truyền triển khai các biện pháp về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới, tuyệt đối không 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.   

2. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

trên địa bàn tỉnh tạm dừng các chuyến đi công tác, tham quan, du lịch, thăm thân 

và những công việc không cần thiết khác đến các nơi đang có dịch bệnh theo 

thông báo của Bộ Y tế; tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, lơ là 

hoặc có tâm lý hoang mang, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về hướng 

dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Vận động nhân dân thông báo kịp 

thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép và người 

đi, ở, về từ vùng có dịch trong cộng đồng để có biện pháp xử lý. 

3. Thông tin những người đi, ở, về từ vùng đang có dịch trở về Đắk Nông 

phải được khai báo y tế và áp dụng các biện pháp cách ly đúng quy định; các 

trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà khi có triệu chứng bất 

thường như sốt, ho, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất khám và lấy mẫu 

xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch. 

4. Vận động, khuyến khích người dân, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thường xuyên rửa tay với dung dịch sát khuẩn, tạo thói quen đeo 

khẩu trang khi đi ra khỏi nhà và giữ khoảng cách nơi công cộng. 



5. Thông tin việc kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch các cấp, luôn 

sẵn sàng đảm bảo đáp ứng nhanh, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch khi 

có dịch bệnh xảy ra, không để lây lan ra cộng đồng.  

Công tác triển khai tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng thời, chú ý phòng, chống dịch Bạch hầu, sốt xuất huyết, không để bùng 

phát, lan rộng tại địa phương. 

6. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng kinh tế; lưu ý đề phòng, ngăn 

chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, 

gây mất an ninh, trật tự. 

7. Phối hợp với ngành Y tế, thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin 

diễn biến tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu 

quả.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề 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; 

- - Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

                       PHÓ GIÁM ĐỐC 
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