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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND -VHTT 

V/v tăng cường tuyên truyền các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19   

Tam Dương, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

 

                           Kính gửi: 

 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

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

 - UBND  các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện văn bản số 1046/STTTT-TTBCXB, ngày 09/7/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp cấp 

bách phòng chống dịch COVID-19; Thông báo kết luận số 164/TB-UBND ngày 

09/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19.    

       UBND huyện yêu cầu Phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa - Thông tin -Thể 

thao huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 như sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng các nội dung chỉ đạo trong Công điện khẩn số 

02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai một số biện pháp cấp bách, phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (từ 10 giờ ngày 06/7/2021), nhất là 

nội dung chỉ đạo từ mục 1 đến mục 7 của Công điện khẩn số 02/CĐ-BCĐ ngày 

06/7/2021. 

2. Tập trung tuyên truyền sâu rộng hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết 

liệt, đồng bộ, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 và của Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 huyện, trong triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ 

đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Tuyên truyền sâu rộng việc các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ 

chức điều tra, rà soát, xác minh tất cả các trường hợp đến hoặc về Vĩnh Phúc từ 

vùng dịch (Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng 

Nai,...); những người đi máy bay, đi từ sân bay về các huyện, thành phố, các 

doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị kể từ ngày 22/6/2021 đến nay; việc xét nghiệm 

sàng lọc, cách ly y tế (cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà theo quy định) 

và xét nghiệm đối với các trường hợp đến từ vùng đang có dịch, trường hợp nghi 

ngờ nhiễm bệnh; việc phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch 



(nếu có),... 

4. Tiếp tục thông tin, cập nhật thường xuyên, liên tục, đầy đủ, kịp thời, chính 

xác và có hiệu quả về diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất là diễn biến 

dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phòng, 

chống dịch bệnh của tỉnh, của huyện; tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức 

trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh từ huyện đến cơ sở, nhất là lực lượng tuyến đầu trực tiếp tham 

gia phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền sâu rộng lợi ích của việc tiêm vắc-xin, 

việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống 

dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe của Nhân 

dân; hoạt động của Tổ COVID cộng đồng; phản ánh các tổ chức, cá nhân không 

tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh, không nghiêm túc 

trong thực thi công vụ. 

5. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng công 

nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; như cài đặt Bluezone, Ứng dụng 

Vietnam Health Decleration (VHD) và tokhaiyte.vn. 

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm duyệt chặt chẽ tin, bài, tránh đưa 

những tin, bài thiếu căn cứ, suy diễn, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân. 

Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tuân 

thủ sự chỉ đạo và sử dụng các nguồn thông tin chính thức từ ngành y tế và Sở 

Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có trách nhiệm. Tuyên truyền trên cổng 

thông tin GTĐT huyện. 

  Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

công tác tuyên truyền./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- BTG Huyện ủy; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Lân 
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