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  Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 522/STTTT-TTBCXB ngày 01 tháng 4 năm 

2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền 

các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 

Tiếp tục truyền thông đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, khách 

quan về diễn biến dịch bệnh, tập trung phổ biến về việc không được tập trung 

đông người, bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, khuyến khích và hướng 

dẫn khai báo y tế tự nguyện; các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung 

tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; thông tin nhiều hơn nữa về 

cách phòng tránh dịch bệnh, cảnh giác với dịch bệnh, tránh đưa thông tin gây 

bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh. Đẩy 

mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, 

của tỉnh trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với 

diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khoẻ và đời sống của nhân dân.  

Thông tin về việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể 

từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách 

ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách 

ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo 

đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn 

theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường 

hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, 

làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết 

yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; 

thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập 

trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi 

công cộng. Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện 



2 

pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện 

đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách 

nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và 

cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.  

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Kế hoạch 38/KH-SCT 

ngày 27/3/2020 của Sở Công Thương về dự trữ hàng hóa nhằm ứng phó với 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chú trọng thông tin về kịch bản 

đối phó với các tình huống ở 04 cấp độ: Cấp độ 01: Chưa ghi nhận trường 

hợp bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhưng đã có dịch xâm nhập vào Việt 

Nam; Cấp độ 2: Có ca bệnh xác định xâm nhập và lây nhiễm thứ phát trên địa 

bàn tỉnh; Cấp độ 3: Dịch bệnh đã lây lan trong tỉnh với trên 20 trường hợp 

mắc; Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh và 

trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh của cả nước. Qua đó, khẳng định sự 

chủ động của các lực lượng chức năng tỉnh trong công tác đảm bảo cung ứng 

kịp thời các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu cao phục vụ đời sống 

nhân dân khi xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tạo niềm tin và sự ổn 

định tư tưởng trong nhân dân, tránh tình trạng hoang mang, lo sợ. 

2. UBND các xã, thị trấn  

Chỉ đạo, đôn đốc cán bộ công chức, Đài truyền thanh và tuyên truyền 

trực tiếp các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  

Các văn bản liên quan gắn kèm trên iOffice theo văn bản này. 

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện 

theo nội dung văn bản yêu cầu như trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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