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#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tăng cường tuyên truyền 

phòng, chống dịch COVID-19 
trong tình hình mới

Kính gửi: 
- Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1055/UBND-KGVX ngày 25/02/2022 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về tiêm vắc xin và triển khai quyết liệt một số biện pháp đẩy 
mạnh phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 169/STTTT-TTBCXB ngày 
03/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tăng cường tuyên truyền phòng, 
chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; trước diễn biến phức tạp của dịch 
COVID-19, số ca mắc trên địa bàn tỉnh, huyện liên tục tăng cao trong thời gian 
vừa qua, dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian đến do mọi hoạt động của người 
dân trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị 
quyết số 128/NQ-CP ngày 12/11/2021 của Chính phủ;UBND huyện đề nghị các 
cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền các biện pháp phòng, chống 
dịch trong tình hình mới như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Tăng cường tuyên truyền 
cho người dân không làm test nhanh COVID-19 tràn lan, chỉ làm khi thật sự cần 
thiết; nắm rõ cách xác định, biện pháp áp dụng đối với F0, F1 theo hướng dẫn 
của Sở Y tế tại Công văn số 416/SYT-NVY ngày 21/02/2022, Công văn số 
321/SYT-NVY ngày 07/02/2022 để thực hiện đảm bảo theo quy định. Tiếp tục 
tuyên truyền thực hiện tốt Quyết định 261/QĐ-BTY ngày 31/01/2022 của Bộ Y 
tế về hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 
đạo Quốc gia và hướng dẫn của Bộ Y tế về chủ động phòng, chống dịch COVID-
19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích 
ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

3. Tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp y tế, hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người 
dân đảm bảo khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch, gắn với 
thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không chủ quan, 
lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng, 
chống dịch COVID-19.



4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chăm sóc, điều trị hiệu quả tại nhà 
cho người nhiễm COVID-19, nhất là trẻ em và các trường hợp không có triệu 
chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, không gây quá tải cho các cơ sở y tế; tuyên 
truyền triển khai thực hiện quản lý chất thải phát sinh đối với các trường hợp 
F0 đang quản lý tại nhà: phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo 
hướng dẫn tại Công văn số 922/BYT-MT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế để đảm 
bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

5. Đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở, Tổ 
Giám sát cộng đồng tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đảm bảo các 
Trạm Y tế là chỗ dựa tin cậy cho người dân.

6. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng văc-xin mùa 
xuân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin, 
nhất là với mũi 3 cho những đối tượng trên 18 tuổi; tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 
12 đến dưới 18 tuổi. Tập trung tuyên truyền tiêm chủng vắc xin phòng COVID 
19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

7. Tăng cường các biện pháp truyền thông để người dân nắm rõ, tiếp cận 
được nguồn kit test đảm bảo và sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

8. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chỉ đạo Đội Kiểm tra liên 
ngành về Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp 
tục tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, 
chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 
kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&TT;
- CT, các Phó CT UBND huyện
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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