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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống 
dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 

      Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 04/TB-UBND ngày 06/01/2022 Kết luận của đồng 
chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban 
Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chỉ huy 
trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc 
họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố và Công văn số 103/UBND-KGVX 
ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch trước biến thể mới Omicron; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

 1. Các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy 
mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống Covid -19 trên địa bàn tỉnh trước, trong 
và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 27/12/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an 
toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền 
về những thành tựu về kinh tế - xã hội, ANQP của tỉnh, của địa phương trong năm 
2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; các hoạt động mừng Xuân Nhâm Dần, kỷ niệm 
92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 -03/02/2022); tuyên 
truyền, nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong 
phòng, chống dịch Covid-19; các quy định về an toàn giao thông, quản lý, sử dụng 
pháo và vật liệu cháy nổ; kiểm tra xử phạt các hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm, 
hàng kém chất lượng. Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới theo Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 
26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân để thực 
hiện mục tiêu: “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”; trong 
đó, lưu ý nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng, thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng, chống dịch, bảo đảm nguyên tắc 5K, tuyệt đối không chủ quan, lơ 
là, mất cảnh giác, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 



- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ về sự an toàn, 
hiệu quả, quy trình tiêm vắc xin... cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi để giải tỏa tâm 
lý băn khoăn, lo lắng của phụ huynh học sinh. Các cơ quan báo chí theo dõi, thông 
tin kịp thời việc triển khai, tiến độ tiêm văc xin ở các địa phương.

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và 
Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND 
các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, quán triệt cho Nhân dân biết, nắm rõ về chủ 
trương của Thủ tướng Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp chế tài, hạn chế tham gia 
các hoạt động xã hội đối với những trường hợp “từ chối” tiêm vắc xin mà không có 
lý do chính đáng (trừ những trường hợp chống chỉ định tiêm).

- Phát huy vai trò của Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống covid -19 tại 
cộng đồng trong việc giám sát, quản lý người về từ các vùng dịch đang có số ca mắc 
cao trong dịp Tết Nguyên đán 2022, hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

- Tuyên truyền nâng cao cảnh giác của người dân trước biến thể Omicron, 
không tụ tập đông người khi không cần thiết, thực hiện nghiêm 5K, tham gia tiêm 
đầy đủ vắc xin 02 liều cơ bản và triển khai tiêm mũi bổ sung theo kế hoạch của các 
địa phương.
 Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo 
kết quả định kỳ Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 
Quảng Nam./.

Nơi nhận:    KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid -19;
- UBND tỉnh ( b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TTTH các huyện;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP, TTBCXB.

                PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao


		2022-01-11T09:03:43+0700
	Quảng Nam


		2022-01-11T09:05:58+0700
	Quảng Nam


		2022-01-11T09:06:02+0700
	Quảng Nam


		2022-01-11T09:06:02+0700
	Quảng Nam


		2022-01-11T09:06:03+0700
	Quảng Nam




