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TP.Bắc Kạn, ngày       tháng 4  năm 2021 

Ngày 25/04/2021,Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Văn bản 531/STTTT-

TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường 

tuyên truyền về phòng dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4.  

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên 

truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện thông tin 

và hệ thống thông tin sở trên địa bàn, cụ thể: 

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid 19 trên thế giới đang diễn biến rất phức 

tạp, riêng khu vực châu Á, số ca nhiễm mới trong tuần qua tăng hơn 30%. Ở trong 

nước số ca nhiễm mới tăng đáng kể trong tuần qua, nguy cơ dịch bệnh rất lớn khi 

mùa du lịch hè đã bắt đầu sôi động; nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người sẽ 

được tổ chức, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ  30/4 và 01/5 sắp tới; tâm lý xã hội chủ 

quan sau thời gian tương đối dài không có ca bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, 

không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19 rất cao do đó cần tăng cường tuyên 

truyền người dân đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, 

khoảng cách, không tụ tập đông người). 

- Tuyên truyền, 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.  

- Vận động, 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.  

- 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 khi cần. 

Kính gửi:  - Các phòng, ban, ngành thành phố ; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 



Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố; Ủy ban các 

xã, phường tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, Cổng 

thông tin điện tử thành phố, trên trang tin điện tử, trạm truyền thanh cơ sở (nếu có), 

khuyến khích các thôn, tổ dân phố tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của 

tổ dân phố về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19. 

Với các nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- Như trên (thực hiện); 

- CT,PCTUBND,TP (B.Huế); 

- Lưu: VT, VHTT,TP. 
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