UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TINVÀTRUYỀNTHÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 361 /STTTT-TTBCXB
V/v tăng cường tuyên truyền phòng,
chống bệnh Covid-19 (nCoV)

Tiền Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, tp Mỹ Tho.
Trước tình hình dịch bệnh có diễn tiến phức tạp, người dân Tiền Giang
đi làm ăn xa trong và ngoài nước về địa phương nghỉ khá đông. Góp phần hạn
chế và đẩy lùi dịch bệnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các
huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho tăng cường công tác tuyên truyền, cụ thể
như sau:
1. Nội dung tuyên truyền:
- Tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, các dịch vụ, tụ điểm có tụ
tập đông người trên địa bàn bao gồm: câu lạc bộ bida, rạp chiếu phim, rạp
hát, sân khấu, điểm massage, karaoke, các tụ điểm hát với nhau, câu lạc bộ
khiêu vũ, đàn ca tài tử, các điểm truy cập internet và trò chơi điện tử công
cộng kể từ 18giờ ngày 25/3/2020 đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh
Tiền Giang.
- Tiếp tục hướng dẫn người dân tự chăm sóc sức khỏe cá nhân, hướng
dẫn rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang đúng cách, hướng dẫn cách ly tại gia
đình và cộng đồng.
- Khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế tụ tập đông người khi
không cần thiết.
- Khuyến cáo các gia đình có người cao tuổi và người có các bệnh lý
nền hạn chế tối đa việc ra ngoài đường và các khu vực công cộng.
- Kịp thời cung cấp thông tin kết quả xét nghiệm các đối tượng nhóm
nghi vấn để cộng đồng an tâm phối hợp phòng chống dịch. Người dân tích
cực phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn,
vận động các đối tượng có nguy cơ lây nhiểm thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch hữu hiệu.
- Hướng dẫn người dân khai báo sức khỏe toàn dân qua ứng dụng (app)
NCOVI và ứng dụng Vietnam health declaration; đồng thời có thể cập nhật các
thông tin, chỉ dẫn mới nhất về dịch bệnh Covid-19 từ cơ quan chức năng. Các
ứng dụng này có thể tải từ cửa hàng ứng dụng Google Play trên hệ điều hành
Android, App Store với hệ điều hành iOS; chủ động phản ánh tình hình sức
khỏe cộng đồng qua kênh chính thống của cơ quan y tế.
- Khuyến cáo người dân khi khai thác mạng xã hội: không đăng tải,
chia sẽ, bình luận thông tin chưa được kiểm chứng; phát hiện và báo cho cơ
quan chức năng khi phát hiện người đưa tin sai sự thật.

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, tp Mỹ Tho:
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin triển khai tạm dừng hoạt động các
điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, game online trên địa bàn (Theo tinh
thần Công văn số 1254/UBND-VHXH ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Tiền
Giang); Phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ
trương của tỉnh đối với các hoạt động của các đại lý cung cấp dịch vụ internet
công cộng, game online trên địa bàn.
- Chỉ đạo Trung tâm VHTT-TT và Đài Truyền thanh- Truyền hình;
UBND các xã, phường, thị trấn triển khai nội dung tuyên truyền đến từng hộ
dân địa phương./.
Đính kèm:
- Công văn số 1254/UBND-VHXH ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh
Tiền Giang;
- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Vietnam health declaration.
Như nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh(b/c)
- Ban Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, TTBCXB (T).
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