ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BỜ NGOONG

Số: 158/CV-UBND
V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bờ Ngoong, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
UB MTTQ và các hội, đoàn thể xã;
Trưởng thôn 10 thôn, làng.
Triển khai Văn bản số 235/PVHTT-PVHTT ngày 29/4/2021 của Phòng
Văn hóa Thông tin V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch
bệnh Covid-19. UBND xã Bờ Ngoong đề nghị các ban ngành, Mặt trận, đoàn
thể và trưởng thôn các thôn, làng tăng cường thực biện công tác tuyên truyền để
phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Công chức Văn hóa – Xã hội tăng cường tuyên truyền trên Đài truyền
thanh, Trang thông tin điện tử,…Mặt trận, đoàn thể và trưởng thôn các thôn,
làng tuyên truyền đến người dân với nội dung cụ thể như sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; yêu cầu Nhân dân thực nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là
đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông
người, các khu, điểm du lịch; bảo tàng, hệ thống rạp chiếu phim, di tích, danh
lam thắng cảnh; nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; địa điểm tổ chức lễ
hội, trên các phương tiện giao thông công cộng.
- Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch nhất là tại các cơ sở y
tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe...;
thông tin việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch; đồng thời
tuyên truyền về các điển hình thực hiện tốt, hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
- Tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tổ chức và tham gia các sự
kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức, phải
thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo
khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.
Nhận được Văn bản này, đề nghị Mặt trận, đoàn thể, các ban ngành và
trưởng thôn các thôn, làng nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
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