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 Thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, khó lường; UBND huyện Quan 

Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường công tác thông tin 

tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm 

trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cơ bản đã triển khai thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng 

cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

 Tuy nhiên, qua công tác theo dõi và kiểm tra thực tế, việc thông tin tuyên 

truyền tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: 

công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn, hệ 

thống loa công cộng tại một số bản, khu phố chưa đảm bảo đủ thời lượng, tần suất, 

chưa tập trung ưu tiên cho việc phát nội dung các văn bản, tài liệu liên quan đến 

công tác phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện. Công tác tuyên 

truyền trực quan tại các tuyến giao thông chính, khu vực trung tâm đông người qua 

lại còn sơ sài; số lượng pa nô, áp phích, tranh tuyên truyền về phát hiện và các biện 

pháp phòng ngừa dịch bệnh còn ít. Một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện băng 

rôn, khẩu hiệu chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Tình trạng treo cờ Đảng, cờ Tổ 

quốc để lưu cữu nhiều tháng trên các trục đường chính, tại các hộ gia đình đã phai 

màu, sờn rách; một số khẩu hiệu cũ, hết thời hạn tuyên truyền chưa được thay thế; 

một số quảng cáo, rao vặt treo tùy tiện tại các vị trí cột điện, tường rào chưa được 

thu gom, gỡ bỏ. Công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của các xã, thị 

trấn thực hiện tốt như; Thị trấn Sơn Lư, xã Trung Tiến, xã Trung Xuân, xã Trung 

Hạ, xã Mường Mìn; các xã thực hiện chưa nghiêm, chưa  cập nhât thông tin như; 

Trang thông tin điện tử xã Trung Thượng, Tam Thanh, Sơn Hà. Công tác vệ sinh 



môi trường tại các điểm trang trí tuyên truyền chưa được quan tâm thực hiện 

thường xuyên; việc cài đặt ứng dụng Bluezone, Smart Thanh Hóa trên thiết bị di 

động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn 

chiếm tỷ lệ còn ít ... Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn 

huyện. Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội 

dung sau:   

1. Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao và Du lịch 

 - Chỉ đạo duy trì nghiêm thời lượng và tần suất tuyên truyền trên hệ thống 

Đài truyền thanh huyện. Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật 

cho Đài truyền thanh các xã, thị trấn, đảm bảo công tác tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh toàn huyện hoạt động thông suốt, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. 

- Tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh, của huyện trên Đài truyền 

thanh, duy trì việc thực hiện tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện, trong đó tập 

trung tại các khu vực công cộng, đông người qua lại; nội dung tuyên truyền phải 

đảm bảo phù hợp, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu... 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp 

 -Thực hiện tuyên truyền các thông điệp về phòng, chống dịch bệnh Covid -

19 qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, bảng, biển tại cơ quan, công sở.  

- Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, 

đoàn viên, người lao động và Nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone và Smart Thanh 

Hóa trên thiết bị di động để góp phần kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trong cộng đồng đạt kết quả tốt nhất.  

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc tần suất, thời lượng tuyên truyền trên hệ 

thống Đài truyền thanh và hệ thống loa công cộng các bản, khu phố 03 lần/ngày. 

Thiết lập banner tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của địa phương; thường 

xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và 

các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, 

fanpage tuyên truyền của đơn vị. Chia sẻ những thông tin trên trang TTĐT huyện, 

trang TTĐT xã qua các nhóm zalo, facebook để mọi người nắm bắt kịp thời các 

thông tin chính thống của địa phương. Đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan theo quy 

định. 



 - Tăng cường số lượng băng rôn, khẩu hiệu, panô, vi nhét, áp phích, cụm cổ 

động, bảng tin, tranh tuyên truyền… tại các đường trục chính, các vị trí giao thông 

quan trọng đông người qua lại, trung tâm các xã, thị trấn, bản, khu phố, trụ sở cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

 - Rà soát, tháo dỡ, thay thế các băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, các 

cụm cổ động tuyên truyền cũ, không phù hợp, các tờ rao vặt, quảng cáo không 

phép tại các tuyến đường giao thông, đường bản, các khu vực tập trung đông 

người. Tuyên truyền, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ gia 

đình trên địa bàn thực hiện đúng thời hạn treo cờ theo hướng dẫn của cơ quan cấp 

trên, không treo lưu cữu cờ ngoài trời khiến cờ nhanh bạc màu, sờn rách. Kịp thời 

kiểm tra, thay thế cờ Tổ quốc không đảm bảo quy cách thẩm mỹ. Thường xuyên tổ 

chức dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn và tại các khu vực tuyên truyền cổ động. 

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các phòng, ban, 

ngành liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, 

đơn vị, xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, 

hiệu quả; tham mưu xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và các tập thể, cá nhân 

chủ quan, lơ là, thiếu ý thức trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, báo cáo 

UBND huyện kết quả triển khai thực hiện theo quy định. Cập nhật kịp thời các 

thông tin mang tính thời sự về phòng chống dich bệnh Covid-19 và nhiệm vụ chính 

trị trên trang TTĐT huyện. 

 Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn huyện, yêu 

cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

tăng cường, chấn chỉnh công tác tuyên truyền theo các nội dung trên, báo cáo kết 

quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin) theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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