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Kính gửi:    

- Báo An Giang; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Ban Biên tập cổng thông tin điện tử thành phần các Sở, Ban, 

Ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc tỉnh và UBND huyện, thị, 

thành; 

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

- Đài Truyền thanh huyện, thị xã; 

- Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Châu 

Thành, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc. 

 

Căn cứ công văn số 596/UBND-KGVX ngày 23/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc tăng cường kiểm soát các đối tượng đi về từ vùng dịch covid-19; 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, dịch bệnh bùng 

phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát, nhất là ở Bình Dương và Thành phố Hồ 

Chí Minh, một số nhà máy tại các khu công nghiệp thuộc 02 địa phương này phải cho 

công nhân tạm nghỉ việc do phát hiện có nhiều ca nhiễm covid-19. Trước tình hình trên, 

dự báo sẽ có nhiều lao động từ các khu công nghiệp đang tạm dừng hoạt động sẽ trở về 

quê nhà.   

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và nâng cao nhận thức cho nhân dân, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo An Giang; Đài Phát thanh - Truyền hình An 

Giang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử thành phần các 

Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện, thị, thành; Đài Truyền thanh huyện, thị xã; Trung tâm văn hóa, 

thể thao và truyền thanh huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, tăng 

thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 với nội dung 

như sau: 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chính quyền địa phương tham 

gia giám sát từng hộ gia đình trên địa bàn các trường hợp đi về từ vùng dịch, để kịp thời 

phát hiện những trường hợp khai báo y tế không trung thực hoặc chấp hành không đầy 

đủ các biện pháp phòng chống dịch; khuyến cáo người dân tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan, nêu cao ý thức, trách nhiệm vì sức khoẻ cộng đồng và cá nhân, tự giác thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; thực hiện tốt 5K. 



- Tuyên truyền triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ 

công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới như: Ứng dụng cảnh báo 

nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19 (Bluezone); Hệ thống quản lý tờ khai y 

tế tự nguyện (NCOVI); Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng; 

Ứng dụng Khai báo y tế cho người nhập cảnh (VHD); Hệ thống Bản đồ chống dịch - 

An toàn Covid-19 tại các địa điểm công cộng. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị, thành tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 cấp huyện mở rộng tuyên truyền đến các cơ sở mua bán hàng hóa, kinh 

doanh các dịch vụ ăn, uống, dịch vụ khác…. khai báo qua mã QR, hỗ trợ các xã, tổ dân 

phố hướng dẫn cài đặt phần mềm khai báo y tế, phát hiện tiếp xúc gần Bluezone…. 

Đài Truyền thanh cấp huyện hướng dẫn hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã tăng thời 

lượng, tần suất tuyên truyền các nội dung nêu trên. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải  
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