ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC KẠN
Số: 31
/UBND-VHTT
V/v thực hiện biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 08 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: - Các phòng ban, ngành thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố;
- Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 623/UBND-VXNV ngày 29/02/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Công văn số 714/UBND-VXNV
ngày 04/02/2021 về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan
hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID – 19 và một số văn bản chỉ
đạo của Thành ủy Bắc kạn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các xã,
phường triển khai các nhiệm vụ sau:
1. Các phòng, ban ngành thành phố
- Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng để hạn
chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản
giấy; thường xuyên theo dõi, xử lý kịp thời để bảo đảm không có văn bản gửi lỗi,
không có văn bản nhận lỗi, không có văn bản tồn đọng, chưa phản hồi trạng thái
trên Trục liên thông văn bản quốc gia.
- Đối với các văn bản đã gửi điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia, đặc
biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19, yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát sao để phát hiện, có phương
án xử lý kịp thời đối với các văn bản gửi lỗi, văn bản không đến được nơi nhận.
- Tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội
dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn bản điện tử
đúng thẩm quyền, văn bản phải có chữ ký số và đầy đủ thông tin xác thực chữ ký
số và nội dung đính kèm, không gửi trùng lặp văn bản, đề cao vai trò cán bộ công
chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của đội ngũ chuyên viên, văn thư lưu trữ trong

công tác rà soát, kiểm tra thành phần văn bản trước khi gửi qua Trục liên thông văn
bản quốc gia.
- Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng
dụng Bluezone để sẵn sàng phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch.
2. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân và Hội
viên, đoàn viên đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch (đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người, rửa tay bằng xà
phòng...)
- Đề nghị người dân chủ động theo dõi, phát hiện, thông báo cho cơ quan
chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống
dịch.
- Tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về
tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân cảnh giác,
không hoang mang trước dịch bệnh. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhân dân không
đến vùng có dịch nếu không thực sự cần thiết.
- Khuyến cáo người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để sẵn sàng
phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch trong trường hợp xấu.
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố
- Thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu; tăng cường thời lượng phát sóng
trên hệ thống phát thanh và đăng trên cổng thông tin điện tử thành phố tuyên
truyền thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống dịch
COVID-19.
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 của UBND
tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Công văn số 7879/UBND-VXNV ngày 31/12/2020 về việc triển khai các biện
pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du
lịch và Công văn số 328/UBND-VXNV của UBND tỉnh về việc đảm bảo các hoạt
động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.
- Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện thể thao, lễ hội, hoạt
động dịch vụ kinh doanh karaoke, quán bar và các hoạt động văn hoá tập trung
đông người khác thực hiện theo quy định tại mục 8, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày
29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố
- Nâng cao công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du
lịch thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
- Đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống
dịch COVID-19; cập nhật và báo cáo kết quả tuyên truyền phòng chống dịch
COVID-19 theo quy định.
5. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/01/2021 của UBND
tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Công văn số 7879/UBND-VXNV ngày 31/12/2020 về việc triển khai các biện
pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du
lịch và Công văn số 328/UBND-VXNV của UBND tỉnh về việc đảm bảo các hoạt
động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.
- Phối hợp với ngành Y tế tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng,
chống dịch trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.
- Khuyến cáo người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để sẵn sàng
phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch trong trường hợp xấu.
- Thông tin tuyên truyền đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19
trên hệ thống loa truyền thanh tổ dân phố, trạm truyền thanh xã, phường (nếu có)
Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và
hằng ngày báo cáo kết quả tuyên truyền trên các hệ thống truyền thanh, Cổng
thông tin điện tử thành phố về phòng chống dịch bệnh COVID-19 gửi UBND
thành phố (qua phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, liên hệ Bà Nguyễn Thị
Tâm: 0915203.880) ./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên (t/h);
- CT, PCT UBND TP (B.Huế);
- CVP;
- Lưu: VHTT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Huế

