
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 

Văn Quan, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Viễn thông Văn Quan; 

- Viettel Văn Quan; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 229/STTTT-TTBCXB ngày 29/01/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về tuyên truyền các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19.  

Trước diễn biến hết sức nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, để tăng 

cường công tác phòng, chống dịch, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể huyện; Trung tâm Viễn thông Văn Quan; Viettel Văn Quan; UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự 

bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện 

tốt thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai 

báo y tế”. Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và 

các nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung 

đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.  

 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, tuyên truyền 

lưu động trên đường phố, xe máy gắn loa đến các thôn, tuyên truyền tại các cuộc 

họp thôn  để Nhân dân chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, 

cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, định kỳ nhắc lại tới toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tạm dừng di chuyển đến 

vùng có dịch (theo thông báo của Bộ Y tế) nếu không cần thiết. 

3. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có trang thông tin điện tử, mạng xã hội 

Facebook, Zalo,… đồng loạt đăng tải, chia sẻ những thông điệp, thông tin chính 

thống về phòng chống Covid-19 để hình thành thói quen chia sẻ, tiếp nhận, tương 

tác xã hội những thông tin chính thống, đáng tin cậy trên mạng xã hội. 

4. Đề nghị Viettel Văn Quan, Trung tâm Viễn thông Văn Quan phối hợp với 

Viettel Lạng Sơn, Trung tâm Viễn thông Lạng Sơn chung tay tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh qua hình thức tin nhắn SMS đối với tất cả các thuê bao di động 

trên địa bàn huyện. Nội dung: “Mọi người dân cần bình tĩnh, chủ động thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch COVID-19: Đeo khẩu trang; Hạn chế tụ tập đông 
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người; Giữ khoảng cách nơi công cộng; Khai báo y tế; Kích hoạt lại Bluezone”. 

Số lượt tin nhắn: tối thiểu 01 lượt trên mỗi thuê bao. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT, VHTT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

Triệu Đức Dũng 

 
 

 


