
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ MỚI 

 

Số: 681/UBND-VX 

V/v  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ 

động trực quan phòng, chống dịch Covid-19. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Chợ Mới, ngày  27 tháng 3 năm 2020 

Kính gửi: 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus 

Corona (Covid-19) có chiều hướng gia tăng, đang lây nhiễm nhanh và mức độ rất 

nghiêm trọng. Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân, 

hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Treo băng rol tại trụ sở cơ quan, đơn vị, ban ấp, nơi công cộng và các trục 

giao thông chính trên địa bàn, với một trong các khẩu hiệu sau: 

- Không tập trung đông người để tránh lây nhiễm dịch bệnh COVID -19. 

- Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để 

phòng chống dịch bệnh COVID -19. 

- Toàn dân tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19. 

- Chủ động phòng chống dịch bệnh COVID -19 để giữ gìn sức khỏe gia đình và 

cộng đồng. 

2. Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh 

Covid -19 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân 

theo hướng tự dự phòng, tự bảo vệ cho bản thân, gia đình và xã hội. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện thực hiện treo băng rol trên các trục lộ 

chính huyện, tổ chức xe cổ động nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền trực 

quan về dịch bệnh Covid -19 trong nhân dân. 

4. Đài Truyền thanh huyện tăng cường số lượng tin, bài tuyên truyền về tính 

chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh; cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh Covid - 

19 một cách chính xác, kịp thời để tránh không gây hoang mang lo lắng trong Nhân 

dân. 

5. Ngành Y tế tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến 

tình hình diễn biến dịch bệnh Covid - 19 để các cơ quan truyền thông thực hiện công 

tác tuyên kịp thời, hiệu quả.  

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tuyên truyền trên trang mạng xã 

hội huyện, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện 

công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19 về Ủy ban nhân dân huyện. 



 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc thực hiện tinh thần Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở TTTT, Sở VH,TT&DL; 

- Các ngành liên quan; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Viễn 
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