
UBND TINH TUYEN QUANG 
sO VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
DIc 1p - Tiy do - Hanh phñc 

St: !SVHTTDL-QLVH 
V/v tuyên truyn, vn dng toàn dan tham gia 

phông, chông djch bnh Covid- 19 

Tuyén Quang, ngày tháng 3 nám 2020 

KInh gui: 
- Các phông chuyên môn, các don vj sr nghip trirc thuc S; 
- Các Phông Van hóa và Thông tin; Trung tarn Van hóa, 
Truyên thông và The thao huyn, thành phô. 

Can c1r ni dung K hoch phôi hcp so 01-KHIBTGTU-MTTQ-SYT 
-SGDDT-CAT-BCH ngây 11/3/2020 cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy, Uy ban Mt 
trn To quc tinh, S Y t, S& Giáo diic và Dâo tao, Cong an tinh và B Chi huy 
quân sir tinh v phát dng toàn dan tharn gia phông, chng djch bnh viêm 
duèng ho hp cp do chüng mth cüa vi rut cô-rô-na (Covid- 19) gay ra, Sà Van 
hóa, Th thao và Du ljch d nghj các don vj (nhu' myc kInh gzi) theo chCrc nAng 
nhim v, t chrc da dtng các hInh thirc tuyên truyn, vn dng nhân dan tharn 
gia phông, chng djch bnh Covid-19, tp trung vào mt s ni dung sau: 

1. Thu&ng xuyên tuyên truyn, ph bin ni dung các van bàn chi do cüa 
Trung uang và cüa tinh v phông, chng djch bênh, qua do gilip can b, dâng 
viên, cong chuc, viên chuc, ngui lao dng và các tng lop nhân dan nhn thuc 
dung dn v tInh hInh, tInh chat nguy hirn và tác hi cüa djch bnh Covid- 19 
gay ra, khng djnh n lrc, quy& tarn cüa các cap, các ngành trong cong tác 
phông, chng dch. 

2. Tuyên truyn, vn dng mci nguäi dan chü dng,tIch c1rc thirc hin các 
bin pháp phông, chng dch, bâo v suc khOe cá nhân và cong dng. Chü dng 
báo cáo, cung cp thông tin djch bnh tren dja bàn vói chInh quyn, co quan 
chuc nàng; tham gia giám sat vic khai báo y t tai  khu dan cu, giüp co quan 
chuc näng kjp thai phát hin nhQng trtRing hgp khOng khai báo holtc khai báo 
không trung thrc. BInh tinh, không hoang mang; theo döi các thông tin ti'i các 
ngun tin chInh thng; yen tarn vào chuyên mon cüa các y, bác s5 Vit Nam; 
không lan truyn thông tin bja dat; không chia sé nhüTlg thông tin chua duc 
kim chung. Thirc hin khai báo y th toàn dan theo hung dn cüa Ban Chi dto 
Quc gia phông, chng djch bnh Covid-19 và cüa B Y t. 

3. Tuyên truyn thirc hin các giái pháp khc phc khó khan, dy mnh 
san xut, kinh doanh; darn bão lu'ang thirc, thirc phrn, hang hóa tiêu dang cho 
nhân dan. 



4. EMu tranh, len an cac hành vi th a, vô cam, thiu trách nhim trong 
cong tác phông, chng djch bnh; nhüng hành vi lci ding tInh hInh djch bnh d 
triic igi; tung tin không chInh xác, gay hoang mang trong nhân dan. Dng thai 
tuyên truyn, biu duong nhung cách lam hay, sang t?o,  nhQng tp th& Ca nhân 
tiêu biu trong thirc hin các giâi pháp phông, chng djch trên dja bàn. 

5. Tip tic thixc hin t& các bin pháp phông, chng djch Covid-19 theo 
chi dto cüa S& VAn hóa, Th thao và Du ljch ti VAn bàn so i 86/S VHTTDL-VP 
ngày 16/3/2020. 

D ngh các phông, ca quan, dan vj chü dng trin khai thirc hin và báo cáo 
kt qua v Si VAn hóa, Th thao và Du ljch trong báo cáo dnh k'./. 

No'i n/ian: KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC - Nliu trén (tlh); 

- Ban Tuyên giáo Tinh Uy; 
- Lãnh dao SO; 
- PliOng QLVH, VP SO; 
- Liru VT. 

Nguyen VAn Hôa 
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