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ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN ĐĂK HÀ                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

    Số:         /UBND-TH                 Đăk Hà, ngày      tháng 5  năm 2021 
 

V/v tăng cường công tác tuyên  

truyền  phòng, chống dịch bệnh 

 COVID-19 trên địa bàn huyện 

         

  

 Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

- Mặt trận và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 720/CV-TBTT, ngày 7/5/2021 của Tiểu Ban tuyên 

truyền Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về tăng cường 

công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân huyện đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể huyện: Tiếp tục quán 

triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội 

viên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện về công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19; nâng cao ý thức của Nhân dân, không lơ là, chủ quan, mất 

cảnh giác, không tập trung đông người; tuyên truyền thực hiện nghiêm yêu cầu 5K 

của Bộ Y tế “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai 

báo y tế”.  

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện:  

- Thường xuyên cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh và huyện về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch cho người 

dân trên địa bàn trên Trang thông tin điện tử huyện. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, doanh nghiệp viễn thông 

được chỉ định tại huyện thực hiện việc khảo sát hiện trạng hệ thống camera tại các 

khu cách ly; thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung. 

3. Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và 

Truyền thông huyện: 

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền quán triệt và thực hiện quan điểm “chống 

dịch như chống giặc”, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo, hướng 

dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; Tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện khai báo y tế, thông 
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báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi 

về từ vùng có dịch; thông tin phản ánh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn huyện, các nhóm đối tượng ưu tiên, thông tin về loại vắc xin, lợi ích của 

tiêm chủng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng,…qua các hình thức xe 

loa lưu động, các trang mạng xã hội của huyện, trên truyền thanh, Youtube... 

- Thông tin, đăng tải kịp thời chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và 

tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các trang mạng của huyện (THỜI SỰ ĐĂK HÀ, 

THÔNG TIN ĐĂK HÀ, ĐĂK HÀ 24H), Trang thông tin điện tử huyện và các trang 

mạng của các cơ quan, phòng ban huyện. 

- Biên tập và sao gửi kịp thời các file tuyên truyền và tài liệu tuyên truyền do 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế cung cấp để các địa phương tổ chức tuyên 

truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh không dây về công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

3. UBND các xã, thị trấn: 

- Thông tin kịp thời, thường xuyên nội dung Công văn số 1059/UBND-VX, 

ngày 07/5/2021 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch; 

Công văn số 1068/UBND-VX, ngày 09/5/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục 

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

- Tiếp tục chủ động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; 

phát huy hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã và loa di động. 

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp sóng chương trình phát thanh của Trung tâm 

VH-TT-DL&TT huyện vào tất cả các ngày trong tuần (Buổi sáng: từ 5 giờ đến 7 

giờ; Buổi chiều từ 15 giờ đến 19 giờ); đồng thời, chủ động biên tập và tăng thời 

lượng chương trình phát thanh của Đài phát thanh cơ sở vào buổi trưa các ngày 

trong tuần về công tác phòng chống dịch COVI-19 đến các tầng lớp Nhân dân trên 

địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện, Ủy ban Mặt trận 

tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- Như trên (t/h);                                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

- Sở TT-TT tỉnh;       PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở VH,TT&DL; 

- Thường trực Huyện Ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện; 

- Lưu VP. 

 

Phạm Thị Thương 
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