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V/v tuyên truyền triển khai phần
mềm quản lý người ra vào vùng dịch và
tăng cường công tác phòng, chống dịch
Covid-19 vùng đồng bào DTTS&MN

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 1415/STTTT-TTBCXB ngày 24/8/2021 của Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền triển khai phần mềm quản
lý người ra vào vùng dịch và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
vùng đồng bào DTTS&MN.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý di biến động của người ra
vào vùng dịch phục vụ công tác truy tìm, truy vết trong phòng, chống dịch bệnh,
tiến tới triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa COVID-19
trên địa bàn tỉnh, huyện và tăng cường công tác phòng, chống dịch ở vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi; UBND huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa-Thông
tin và Thể thao huyện; UBND các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng các nội dung sau:
1. Tuyên truyền sâu rộng việc triển khai phần mềm quản lý di biến động
của người ra vào vùng dịch phục vụ công tác truy tìm, truy vết trong phòng,
chống dịch bệnh COVID-19
- Truyền thông sâu rộng chủ trương quản lý người ra, vào vùng dịch bằng
phần mềm quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch của Bộ Công an tại
trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn từ đó thực hiện tốt công tác kê khai
thông tin di biến động, khai báo y tế khi di chuyển qua các chốt kiểm dịch.
- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm công khai rộng rãi
trang web quản lý di biến động nêu trên để cán bộ, nhân viên, người lao động và
nhân dân biết, chủ động thực hiện khi di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch, tạo
thuận lợi cho người dân và không để gây phiền hà, ùn ứ phương tiện, nhất là tại các
chốt có lưu lượng phương tiện, người qua lại lớn.
- Tuyên truyền sâu rộng trên ĐTT huyện, Cổng TTGTĐT huyện; ĐTT các
xã, thị trấn và các phương tiện thông tin khác đến quần chúng nhân dân, cán bộ,
công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn nắm
được quy định về khai báo di biến động qua các chốt kiểm soát dịch bệnh để tự
giác, chủ động thực hiện tạo thuận lợi và phục vụ tốt công tác kiểm soát khi qua lại
chốt ra vào tỉnh.
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2. Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi
- Tăng cường tuyên truyền bằng các thứ tiếng dân tộc thiểu số (nếu có) trên hệ
thống ĐTT thanh huyện, Cổng TTGTĐT huyện, ĐTT các xã, thị trấn về các chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc
phòng, an ninh nói chung và ưu tiên đặc biệt trong giai đoạn này là phòng chống
dịch COVID-19; tuyên truyền rộng rãi những làng xã, thôn bản, các cá nhân trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phòng chống COVID-19.
- Đề nghị UBND các xã, thị trấn:
+ Chỉ đạo Đài Truyền thanh tăng cường tiếp sóng truyền thanh, truyền hình
của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc; ĐTT huyện nhằm đẩy mạnh tuyên
truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi.
+ Phối hợp với người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, phát huy
vai trò của họ trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh, huyện
và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19.
+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp chặt chẽ
với lực lượng bộ đội, công an, cùng các lực lượng khác trong nhân dân giám sát,
kiểm tra, tham gia bảo vệ “vùng xanh” ở các xã, thị trấn, làm pháo đài vững chắc
góp phần phòng chống dịch bệnh của cả nước hiện nay; phát hiện, phản ánh các
hiện tượng bất thường ở cơ sở đến các lực lượng chức năng, để ngăn chặn kịp thời
các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, tật tự, an toàn xã hội ở nơi cư trú, nhất là
việc xuất, nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh; phối hợp kiểm tra, giám sát,
đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do
dịch bệnh COVID-19 là người dân tộc thiểu số nói riêng và người bị ảnh hưởng
dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung trên địa bàn.
UBND huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện; UBND các
xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&TT (b/c);
- CT, CPCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VHTT.
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