
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-VHTT 

V/v truyền thông chống dịch Covid-19 

giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” 

trong tình hình mới 

    
          Phủ Lý, ngày          tháng         năm  

 

 

Kính gửi: 

                - Đài Phát thanh Thành phố; 

                  - UBND các phường, xã. 

       

Căn cứ công văn số 1081/STTTT-TTBCXB ngày 20/10/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền Thông Hà Nam về việc truyền thông chống dịch Covid-19 giai đoạn 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” trong tình 

hình mới,  

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau: 

1. Đối với Đài Phát thanh Thành phố 

- Tuyên truyền hướng dẫn tạm thời nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm  soát  hiệu  quả dịch Covid-19” theo  Nghị  quyết  số  128/NQ-CP   ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn được ban hành; đặc biệt 

tuyên truyền các hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn đối với 

người dân: tham gia hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà, đi lại, học tập, đến 

trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng/quán ăn, tham gia các hoạt động văn 

hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, đi lại của người dân 

giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau, tự lấy mẫu xét nghiệm,vệ sinh đều đặn 

khoang mũi và họng, chăm sóc sức khỏe và điều trị tại nhà, khai báo y tế qua ứng 

dụng phòng chống, dịch thống nhất... 

- Thông tin cụ thể về tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn trong tình hình 

mới (những kết quả đạt được, những vấn đề mới phát sinh); các giải pháp cụ thể 

phòng, chống dịch (những việc người dân cần làm, được làm và các điều kiện đi 

kèm); tuyên truyền vận động thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người dân trong 

phòng, chống dịch, nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong tình hình 

mới. 



 2 

- Thông tin về kế hoạch hỗ trợ người dân để bảo đảm nhu cầu khám 

chữa bệnh (Covid-19 và các bệnh khác...), nhu cầu an sinh (ăn, uống, sinh hoạt 

thiết yếu khác như văn hoá, thể thao...), các hoạt động hỗ trợ, thiện nguyện giúp đỡ 

những người,gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các tấm gương tự lực, tự cường 

chiến thắng hoàn cảnh khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. 

Tổng hợp báo cáo kết quả tuyên truyền gửi về Sở Thông tin và Truyền thông 

Hà Nam. 

2. Đối với UBND các phường, xã 

Chỉ đạo Đài truyền thanh tiếp âm đầy đủ nội dung tuyên truyền của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh Thành phố.  

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Sở TT&TT (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Như kính gửi; 

- Cổng Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT,VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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