
 

Kính gửi: 

- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

- Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 95/TTCS-TTTH ngày 19/02/2021 của Cục Thông 

tin cơ sở  về tăng cường tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội trên hệ thống thông 

tin cơ sở; Công văn số 99/TTCS-CS ngày 22/02/2021 của Cục Thông tin cơ sở về 

phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, 

triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết 

Tân Sửu 2021; Công văn số 128-CV/BTGTU ngày 20/02/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong giai 

đoạn mới; Công văn số 557/UBND-KGVX ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính 

phủ; Công văn số 559/UBND-KGVX ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp 

tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19;  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền 

các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y 

tế và nêu cao tinh thần tương thân, tương ái trong phòng chống dịch bệnh; thường 

xuyên, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); đeo khẩu trang nơi công cộng đúng quy định. 

Tuyên truyền việc kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ việc 

đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng. 

 2. Tuyên truyền yêu cầu người dân hạn chế tối đa việc đi lại, thăm hỏi, 

liên hoan, gặp mặt; đối với nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán cà phê…cần 

thường xuyên thực hiện công tác khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu giữa 

các vị trí ngồi, không sử dụng chung vật dụng, khuyến khích bán hàng mang về; 

trường hợp không đáp ứng đầy đủ việc phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu thì 

cho dừng hoạt động theo thẩm quyền.  

3. Tiếp tục tuyên truyền các trường hợp đã từng đi, đến, về từ tỉnh Hải 

Dương hoặc có liên quan đến bệnh nhân, những địa điểm, các trường hợp tiếp xúc 

với bệnh nhân Covid-19 phải chủ động khai báo ngay với cơ quan y tế địa phương 

để được tư vấn, kịp thời áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.  

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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4. Không tổ chức lễ hội, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người 

không cần thiết; hạn chế việc đi chúc Tết, du Xuân; tiếp tục tạm dừng các hoạt 

động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 

văn số 505/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh làm việc trên môi 

trường mạng và các hoạt động trực tuyến. 

5. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 theo Hướng dẫn số 171/HD-BTGTW ngày 

29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương gửi kèm.  

6. Tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua 

tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp 

luật dịp Tết Tân Sửu 2021 theo Công văn số 151/HĐPB ngày 19/01/2021 của Hội 

động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương gửi kèm.  

 

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai nghiêm túc và có hiệu 

quả các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- BTGTU; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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