
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:         /STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19

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

      Hải Dương, ngày        tháng 01 năm 2021

                           
Kính gửi: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Hải Dương, Đài PT&TH tỉnh; 
- Các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Hải Dương;
- Các Tạp chí, Đặc san, Bản tin; Cổng TTĐT tỉnh; 
- Trang TTĐT của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 
01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương v/v triển khai các 
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19,

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí; 
UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh cấp 
huyện và Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về tình 
hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19 và một số biện pháp cấp bách trong phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19, tập trung tuyên truyền các nội dung chủ yếu sau:

- Tiếp tục thông tin về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân có điện thoại thông minh 
cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn để được 
cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Đặc 
biệt là các trường hợp đang thực hiện cách ly để phát hiện, truy vết nhanh những 
người có khả năng bị lây nhiễm nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng 
dập dịch.

- Tuyên truyền người dân cần bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19: Khẩu trang; Khử khuẩn; Không tụ tập; Khoảng 
cách an toàn; Khai báo y tế. Kích hoạt lại Bluezone.

- Yêu cầu mọi người dân hạn chế đi lại, chỉ ra đường trong trường hợp thật 
sự cần thiết như: đi làm, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; tạm 
thời hạn chế đến các nơi tập trung đông người như: trung tâm thương mại, chợ...

- Tuyên truyền phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch. Mọi 
người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K 
của Bộ Y tế, chủ động khai báo lịch sử đi lại, tình hình sức khỏe để cơ quan y tế 

https://bluezone.gov.vn
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có thể nắm bắt và theo dõi kịp thời. Các trường hợp không tuân thủ quy định 
phòng, chống dịch nhất là việc không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà sẽ bị xử lý 
nghiêm theo quy định pháp luật.

- Tuyên truyền, thông tin việc thực hiện phong tỏa toàn bộ thành phố Chí 
Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền, thông tin về hoạt động vận chuyển hành khách công cộng 
nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm 
an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải và chỉ 
được chở tối đa 50% công suất chở của phương tiện; hành khách và lái xe phải 
đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng/dung dịch sát khuẩn tay 
nhanh cho hành khách.

- Tuyên truyền, thông tin việc tạm thời đóng cửa tất cả các trường học, 
các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo kể từ ngày 29/01/2021 cho đến khi có thông 
báo mới.

- Tuyên truyền thực hiện việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông 
người, các cửa hàng, quán ăn uống không phục vụ khách ăn uống tại chỗ; thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, ghi chép toàn bộ thông tin 
người ra vào (họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ); thực hiện các biện pháp kiểm 
soát chặt chẽ an toàn thực phẩm; Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ không thiết yếu như: các dịch vụ làm đẹp, xông hơi, massage, karaoke, quán 
bar, vũ trường, phòng game, trò chơi, rạp chiếu phim, phòng tập gym, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ thể thao...; Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ 
chức các nghi lễ, hoạt động có tập trung đông người. Không tổ chức đón các 
đoàn khách thập phương, thực hiện nghiêm túc các qui định về phòng, chống 
dịch bệnh; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tổ chức tiệc liên hoan tất 
niên; Tạm dừng các hoạt động của Hội sinh vật cảnh, triển lãm, các trạm dừng 
nghỉ trên các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các chợ hoa phục vụ lễ tết 
phải thực hiện nghiêm việc giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch; Tạm 
thời đóng cửa sân golf Chí Linh, xét nghiệm toàn bộ nhân viên và khách đến 
chơi golf từ ngày 15/01/2021 trở lại đây; Không tổ chức bắn pháo hoa dịp tết 
Tân Sửu trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo 
vệ cộng đồng; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương tích cực, chủ động 
tham gia phòng, chống dịch, bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống; tuyệt 
đối không được chủ quan, lơ là nhưng không được gây hoang mang, mất ổn 
định để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
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- Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, mỗi đơn vị, cơ quan có trách nhiệm thực 
hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh Hải Dương để phòng, 
chống dịch và tuyệt đối không được phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân; 
duy trì tốt mục tiêu kép phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để p/h chỉ đạo);
- Sở Y tế (để p/h thực hiện);
- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo P.VHTT và Đài PT);
- Đài Truyền thanh cấp xã (để t/h theo hướng dẫn 
- của Đài PT cấp huyện trên địa bàn);
- Các DN trong ngành TTTT;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Cao Thắng
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