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V/v tăng cường công tác tuyên truyền  

về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

 
 

                                                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Sơn Dương, ngày 24 tháng 10 năm 2021  

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 2717/UBND-VX ngày 23/10/2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn huyện. 
Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Truyền 

thông và Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh 
để Nhân dân không chủ quan, lơ là và thực hiện nghiêm túc các quy định về 

phòng chống dịch Covid-19. 

 - Chú trọng tuyên truyền về công tác lãnh chỉ đạo sát sao, hiệu quả của 

cấp ủy và chính quyền các cấp; sự chung tay, tương thân, tương ái của cộng 
đồng trong phòng, chống dịch bệnh. 

-  Đề nghị Nhân dân không hoang mang và tránh đưa các thông tin gây 
bi quan, sợ hãi; có thái độ ứng xử phù hợp, không kỳ thị đối với người mắc và 

người nghi mắc Covid-19; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong 
phòng, chống dịch bệnh. 

2. Hình thức tuyên truyền 

 Tuyên truyền trên sóng phát thanh và Trang thông tin điện tử huyện; hệ 
thống trạm truyền thanh cơ sở; thông qua các buổi hội nghị, họp thôn, tổ dân 

phố và trên mạng xã hội. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời./. 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Đề nghị); 
- UBND huyện (Báo cáo); 
- Lưu: VH. Tân 33 b 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 
                      Phạm Thị Lý 
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