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Quan Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

         Kính gửi: 

 - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 Về việc thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn 

số 129-CV/HU ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

  Tính đến 6h ngày 2/2, Việt Nam có tổng cộng 964 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm 

trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 271 ca. Trước tình 

hình diễn biến hết sức phức tạp, dịch Covid-19 với biến thể chủng mới có thể bùng phát 

diện rộng và khó kiểm soát. Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội 

dung sau: 

 1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc thực hiện biện pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).  

 - Tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền thường xuyên, liên tục hàng ngày 

trên Đài Truyền thanh huyện, Đài truyền thanh xã và hệ thống loa truyền thanh ở 

khu dân cư, trên trang thông tin điện tử của huyện, xã, cơ quan, đơn vị và thông 

qua các mạng xã hội như Zalo, facebook v.v… Nội dung tuyên truyền tập trung 

thông tin về diễn biến dịch bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, công bố công khai danh sách, thời gian các 

đối tượng đang thực hiện cách ly tại gia đình để Nhân dân biết, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện.  

 - Khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hạn chế đến nơi tập trung đông người, 

tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; yêu cầu tất cả mọi người phải 

đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và đến các địa điểm công cộng; chủ động cài đặt 

và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh, phục vụ cảnh báo 

sớm cho người dùng khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 kích hoạt ứng dụng 

Bluezoon trên điện thoại;  

 - Tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức, tinh thần vì cộng 

đồng hạn chế về quê trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đặc biệt là về các địa phương 

đang có dịch bệnh Covid-19.  

 2. Tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ công chức, viên 

chức người lao động tron cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch tổ chức lễ cưới 



cho bản thân, con, cháu cần cân nhắc, lưa chọn thời điểm tổ chức lễ cưới cho phù 

hợp, hạn chế tổ chức cưới trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức 

tạp.  

 - Khi gia đình có lễ tang cần thực hiện gọn nhẹ; hạn chế tối đa việc kéo dài 

thời gian lễ tang; hạn chế mức thấp nhất việc tập trung đông người tại gia chủ, 

khu vực diễn ra tang lễ. 

 3. Tiếp tuc tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiêp, cá nhân 

tăng cường thưc hiên cạ́c thủ tuc hành chính (TTHC) trên Cổng dịch vu ̣công trưc ̣ 

tuyến của tỉnh tai đị̣a chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn để giao dịch, xử lý 

và giải quyết các TTHC trên môi trường mạng, nhằm han chế người dân đến nơi 

đông người.  

  Yêu cầu Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao và Du lịch tăng tần suất tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, gửi nội dung, file âm thanh phát trên hệ thống 

truyền thanh xã, thị trấn. Cử phóng viên đến các xã, thị trấn và cơ quan đơn vị có liên 

quan thu thập thông tin, phản ánh công tác triển khai, tổ chức các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

 Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên giao phòng Văn hóa và Thông tin 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động phòng chống 

dịch covid-19, tổng hợp báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Lưu: VT, VHTT. 
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