
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT Đình Lập, ngày      tháng 9 năm 2021 

V/v tăng cường công tác tuyên truyền 

thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 

trong dịp Hội chợ phiên Háng Pỉnh và tết 

Trung thu năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

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

- UBND các xã, thị trấn. 
 
 

 

Thực hiện Công văn 1202/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 09/9/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác tuyên truyền thực 

hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Hội chợ phiên Háng Pỉnh và tết 

Trung thu năm 2021. 

Để tiếp tục tăng cường kiểm soát, thực hiện hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị Phòng Văn hóa và Thông 

tin;Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông; UBND các xã, thị trấntriển 

khai công tác tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp 

diễn ra Hội chợ phiên Háng Pỉnh (Hội bánh nướng)- Thành phố Lạng Sơn và 

các hoạt động Tết Trung thu năm 2021như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Giám sát, hướng dẫn các đơn vị truyền thông thực hiện các nội dung theo 

văn bản chỉ đạo; tổng hợp báo cáo kết quả thực về UBND huyện khi có yêu cầu. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

 Tiếp tục biên tập, xây dựng tin bài tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của đơn vị, triển khai tuyên 

truyền lưu động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

 3. UBND các xã, thị trấn  

Tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn quản lý nêu cao tinh thần 

tự giác, tuân thủ các quy định phòng chống dịch; không tổ chức và tham gia các 

hoạt động tập trung đông người trong ngày diễn ra Hội chợ phiên Háng Pỉnh 

(Hội bánh nướng) - Thành phố Lạng Sơn ngày 12/8 âm lịch và Tết trung thu 

ngày 14,15/8 âm lịch theo định kỳ hàng năm. Trong đó, khuyến cáo người dân 

không được tập trung đông người tại khu vực khuôn viên tượng đài Hoàng Văn 
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Thụ, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, công viên Chi Lăng trong ngày Hội chợ phiên 

Háng Pỉnh. 

 Đề nghị các đơn vị chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu 

quả./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên(T/h) ; 

- Sở VHTTDL; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT các đơn vị; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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