CQNG I1OA xA 1101 CUU NGHiA VIET NAM
I)c 1p - Ty' do - Hinh pht.ic

UY BAN NHAN I)AN
Till XA CIJA LO

SO 893 /UBND-VH
V/v tang cung cong tác tuyên truyn
phOng. chong COVID -19 trên dja bàn thj xâ

Cica Lô, ngày
21rháng 6 näm 2021

KInh gui:
- Phông Van hóa và Thông tin th xi;
- Phông Y tê thj xã;
- Trung tarn Van hóa - Th thao và Truyên thông thj xã;
- UBND các phu'ô'ng.
I-Iin nay, tInh hInh djch COVII) -19 trén dja bàn tinh Ngh An dang diên biên
ht sñ'c phrc tp; trên dja bàn thi xã Cüa Lô dã Co các tnrO'ng hqp tip xOc gn vó'i ca
nhirn COVID -19, nguy co lay lan djch rt cao. D darn bão t& cong tác phông, chng
djch. UBND thj xã yëu cu các phông, ban, don vj lien quan và UBND các phu'ô'ng
khãn tru'o'ng trin khai thrc hin tt rnt s ni dung sau dày:
1. Phông Van hóa và Thông tin tht xã: Chü trI phôi hp các don vj lien
quan tharn rnuu UBND thj xâ các van bàn chi do vic tang cuO'ng cong tác tuyên
truyn, pM bin pháp 1ut dn các t chüc, Ca nhãn v các quy djnh phông, chông
djch COVID -19 trên dja bàn thj xã; Don dc kiêrn Ira vic thuc hin cOng tác
tuyCn truyn tii Trung tarn VAn hóa - The thao vã TruyCn thông thj xä. cac
ph u'ô'ng.
2. PhOng Y tê tiit xä
- Chü trI tng hop báo cáo, cung cp thông tin nhanh v tInh hInh djch hnh
COVID- 19 trCn da bàn cho các don vj lien quan thirc hin tt cong tác c.p nht
thông tin vâ tuyCn truyn rng rãi trên các phu'o'ng lien thông tin di chtiing.
- Cip nhit các vAn ban rnâi ci.ia B Y tC v tInh hInh djch vã các bin pháp
phOng, cMng djch däc bit là các kkiuyn cáo cüa cac co quan chirc nang ye
phông, cMng djch COVID- 19 d chü dng phông, cMng.
3. Trung tam VAn hóa - rrlle thao và Truyên thông thj xii
- Cap nhit thông tin djch bnh COVII)-19 ti' phOng Y IC thj xâ dC dAng tãi
trCn Cong thông tin din tü và h tMng truyCn thanh thj xa.
- Ci các phóng viCn trrc tip dn các khu vrc triCn khai cong tác phOng
dich d vit tin bài kip thOi. Dac bit là tin bài biCu du'ang tinh than phOng, chông
djch cüa các tng lop nhân dan.

- T chñ'c in n bang rOn, khu hiêu tuyên truyn v ni dung phOng chOng
djch và hInh thirc vi pharn trong viêc phOng, chng djch bnh COVID -19.
4. UBND cc phuông
- Tang cu'Ong cOng tác tuyên truyn, ph bin các van bàn, quy djnh cüa
pháp 1ut, các van bàn cña dja phu'Gng trong vic phOng, chng djch bnh COVID
-19 kip thai trên he thng dài truyn thanh phuO'ng, khOi, cirn dan Cu den các to
chilic, cá nhân trCn dia bàn
- Tuyên truyn, phô bin, khuyn khIch can b và nhân dan khai báo y t
bng each s1r diing ma QR-CODE và rng diing BlueZone.
- Cp nh.t thông tin chInh xác v tInh hInh dch bnh trCn dja bàn dC can b
và nhân dan bit d thuc hiCn vic phông chOng djch có hiu qua.
Yêu cuThü tru'&ng các phông, ban, ngành, &m vi lion quan, Chü tjch UBND
các phu'O'ng nghiCm tOc triOn khai thirc hin./
ATo'i n/ia;,:
- Nhu' tréri;
- Sd Van hóa và The thao (b/c)
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- Sd Du lich (b/c);
- TT Thi dy - I-IDND (b/c);
- Chd tich, các PCT UBND thj xä;
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