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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền và thực hiện biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn huyện trong tình hình mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Cẩm Thủy, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi: 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm, Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch. 

 
Trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19, trong thời gia vừa qua các cấp, 

các ngành trên địa bàn huyện đã chung tay vào cuộc với rất nhiều các giải pháp 

khác nhau, đã triển khai và thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để chuyển 

tải kịp thời thông tin về dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa đến với người 

dân. Tuy đến thời điểm hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn ra hết sức phức 

tạp và khó lường. 

Thực hiện công điện số 16/CĐ-UBND ngày 25/7/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa; công điện số 07/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Cẩm 

Thủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn huyện trong tình hình mới; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Bám sát vào nội dung công điện số 16/CĐ-UBND ngày 25/7/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; công điện số 07/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Thủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới để tổ chức tuyên truyền. 

- Tập chung tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn; đôn 

đốc các thôn, làng, khu phố chủ đề về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, 

bệnh Covid-19 trong tình hình mới.  

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về khuyến cáo của ngành Y tế trong 

phòng chống dịch; tiếp tục thông tin thường xuyên về diễn biến của dịch; không lơ 

là về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, không để nhân dân hoang 

mang lo lắng, tiếp tục tin tưởng vào công tác phòng chống dịch bệnh của cơ quan 

chức năng. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng Pa nô, băng zôn tại nơi làm việc, các điểm sinh 
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hoạt cộng đồng, tại cụm tin và các nơi đông dân cư. 

- Tiếp tục uyên truyền cho mọi người dân trên địa bàn khi tổ chức đám hiếu, 

đám hỷ không mời khách ăn uống, phải áp dụng các biện pháp phòng tránh dịch 

như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế. 
 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 
 

- Cập nhật đầy đủ nội dung công điện số 16/CĐ-UBND ngày 25/7/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; công điện số 07/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Thủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức tuyên truyền về phòng, 

chống dịch lên trang thông tin của huyện, của đơn vị. 

- Xây dựng tin, bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện, đồng 

thời hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Covid-19. 

- Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện; tổ chức  

nhiều đợt tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động trên địa bàn huyện về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19  trong tình hình mới. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

Kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong tình 

hình mới; tổng hợp báo cáo các đơn vị chưa tổ chức thực hiện nghiêm túc, hoặc tổ 

chức mang tính đối phó để Chủ tịch UBND huyện  xem xét trách nhiệm. 

Trên đây là công văn đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác tuyên 

truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Chủ tịch UBND 

huyện đề  nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhân: 
- Sở VHTTDL; 

- Sở TTTT; Để báo cáo 

- Thường trực HU, HĐND; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Trang thông tin ĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; (Để thực hiện) 

- Trung tâm VH,TT, TT&DL ( Để thực hiện) 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Trần Đức Hùng 
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