UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 617 /STTTT-TTBCXB
V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch
Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ
30/4, 01/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội
khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026

Gia Lai, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
Hiện nay trên thế giới, dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tiếp tục gia
tăng về lượng người mắc bệnh, số người vào bệnh viện, số người chết và bùng phát
trở lại tại nhiều quốc gia, trong đó có một số nước có chung đường biên giới với
Việt Nam. Gia Lai là tỉnh có chung trên 90 km đường biên giới với Campuchia, sau
khi dịch bệnh Covid-19 được dập tắt và một thời gian dài không có ca bệnh xuất
hiện đã nảy sinh tâm lý chủ quan, lơ là, một số nơi chưa nghiêm túc thực hiện đúng
các yêu cầu về phòng, chống dịch.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo Tỉnh ủy Gia Lai tại Công văn số 398-CV/TU ngày
28/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 và Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai tại Công văn số 477/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 về việc tiếp tục
tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5
và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026.
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị các cơ quan, đơn vị phối
hợp triển khai thông tin, tuyên truyền một số nội dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất
nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và đảm bảo an toàn cho bầu cử Đại biểu
Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026.
2. Thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các
chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và Ủy ban
nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó thực hiện việc triển khai
ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Công điện số 541/CĐ-TTg
ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 81/TB-VPCP ngày
26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch
Covid-19; Công văn số 398-CV/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về tăng
cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 459/UBND-KGVX
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ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Gia Lai.
3. Thông tin, tuyên truyền tất cả các ứng cử viên, cán bộ tham gia các tổ chức
bầu cử và cử tri tham gia vào tất cả các hoạt động của Bầu cử đều phải thực hiện
nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khai báo y tế - Khẩu trang - Khử khuẩn Khoảng cách - Không tụ tập). Thông tin, tuyên truyền để toàn dân thực hiện khai
báo y tế, đặc biệt sử dụng các thiết bị di động thông minh thông qua các ứng dụng
NCOVI, BlueZone…để khai báo và được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19;
kịp thời cung cấp thông tin chính xác để người dân không hoang mang lo lắng và
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
4. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động y tế đảm bảo an toàn phòng
chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử như công tác vệ sinh, khử khuẩn bằng
hóa chất khử khuẩn đối với khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu
trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết; khu vực rửa tay có khẩu trang, nước sạch,
xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh cho cử tri tại tất cả các điểm bầu cử.
Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Y tế;
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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