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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

 
V/v tuyên truyền Chỉ thị 15; phòng, 

chống Covid-19 trong vận tải hành khách 

và nông nghiệp; khai báo y tế toàn dân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc; 

- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc); 

- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin; 

- Phòng Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, TT và TT các huyện, thành phố, 

- Bưu điện tỉnh. 

 

 

Để bảo đảm việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TT ngày 27/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng chống dịch 

Covid-19;  thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực vận tải hành 

khách công cộng; thực hiện các giải pháp ứng phó với Covid-19 trong lĩnh vực 

nông nghiệp; ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI. Thực hiện chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn 

vị như sau: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền 

a) Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TT của Thủ tướng Chính phủ 

- Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát 

sóng thông tin tuyên truyền thực hiện văn bản số 2142/UBND-VX1 ngày 

27/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TT của 

Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung tuyên truyền nội dung:  

Từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020: 

+ Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 

phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiếu 2m giữa người với người tại 

các địa điểm công cộng. 
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+ Dừng triệt đế các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở 

lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngường, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, 

thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. 

+ Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, 

trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. 

+ Hạn chế việc di chuyển của người dân ra tỉnh ngoài và trong tỉnh. 

b) Về thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực vận tải hành 

khách công cộng 

Bám sát Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 27/3/2020 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt 

cao điểm; văn bản số 2175/UBND-CN1 ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh v/v thực 

hiện phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng. 

c) Về thực hiện các giải pháp ứng phó với Covid-19 trong lĩnh vực nông 

nghiệp 

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

tại văn bản số 2112/UBND-NN2 ngày 26/3/2020 về việc thực hiện các giải pháp 

ứng phó với Covid-19 trong lĩnh vực nông nghiệp. Đưa tin chính xác, kịp thời về 

tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. 

d) Về triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI 

- Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát 

sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền thực hiện văn bản số 1436/CV-BCĐ ngày 

20/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19; văn bản 

số 1908/UBND-VX1 ngày 22/3/2020 của UBND tỉnh; văn bản số 540/SYT-

NVYD ngày 23/3/2020 về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân 

NCOVI. 

- Tuyên truyền đến các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan 

tổ chức truyền thông, khuyến khích toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia 

sử dụng ứng dụng và tự nguyện khai báo, cung cấp thông tin dịch bệnh để phục 

vụ cho công tác phòng chống, dịch theo các địa chỉ như sau: 

+ Tại địa chỉ website: https://ncovi.vnpt.vn/ 

+ Hoặc tải phần mềm ứng dụng trên điện thoại được đưa lên Google Play 

hoặc App Store tại: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi 

https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

https://ncovi.vnpt.vn/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi
https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178
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- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 

15/CT-TT ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện cao 

điểm phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong 

lĩnh vực vận tải hành khách công cộng; Thực hiện các giải pháp ứng phó với 

Covid-19 trong lĩnh vực nông nghiệp; Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI 

đối với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, 

phường, thị trấn. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các 

nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Báo chí, Cục TTCS (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c);  

- Ban TGTU (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố (P/h); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

ĐÀO VĂN MINH 
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