
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND -VHTT 

V/v tuyên  truyền Thông điệp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng 

thái bình thường mới 

Tam Dương, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

 

                           Kính gửi: 

 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa -Thông tin -TT huyện; 

- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 341/TB-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện, giao Phòng VH&TT phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao huyện, Trung tâm Y tế huyện xây dựng nội dung Thông điệp tuyên truyền công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái tình hình mới;  
 

UBND huyện yêu cầu như sau: 
 

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới trên 

hệ thống truyền thanh cơ sở (Gửi kèm thông điệp tuyên truyền văn bản này).  
 

2. Để mỗi người dân nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm thực hiên tốt 

phương châm "Nhà giữ nhà, gia đình giữ gia đình, ngõ giữ ngõ, thôn, tổ dân phố 

giữ thôn tổ dân phố, xã giữ xã, cơ quan - đơn vị giữ cơ quan, đơn vị". 
 

UBND các xã, thị trấn tiến hành in và phô tổ gửi thông điệp tuyên tuyền 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái tình hình mới đến Tổ liên gia, 

tổ COVID cộng đồng và đến từng gia đình hộ dân trên địa bàn quản lý.  
 

3. Giao Phòng VH&TT kiểm tra, đôn đốc theo nhiệm vụ và tuyên truyền 

trên Cổng thông tin GTĐT huyện./. 

     

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BTG HUyện uỷ; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Công an, BCH QS huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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