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

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

 

Số:            /UBND-VH&TT 
V/v tuyên truyền các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện theo 

Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 

20/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

 

                Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

 

        Quảng Xương, ngày      tháng    năm 2021 

     Kính gửi:   

                    - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch; 

                    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

            

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương nhận được Công văn số 1526/ 

STTTT-BCXB ngày 21/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa 

tuyên truyền về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh theo Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh.  

Để tổ chức tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao & Du lịch, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, (thị trấn): tuyên truyền sâu rộng về nội dung 

Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hóa, Công điện số 23/C Đ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện 

về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn và các hướng dẫn của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19. 

 Trong đó thông tin rộng rãi về các quy định bổ sung trong việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, được nêu tại Công điện số 

22/CĐ-UBND ngày 20/7/2021 cụ thể: 

 - Khuyến cáo mọi người dân không đi đến vùng có dịch; không ra khỏi 

nhà nếu không thật sự cần thiết; nếu ra khỏi nhà phải thực hiện nghiêm các quy 

định 5K; trong đó nhất thiết phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 

mét giữa người với người và không tập trung quá 30 người nơi công cộng. 

 - Thông báo, khuyến cáo người dân đang ở vùng có dịch không trở về tỉnh 

trong thời gian này; nếu cần thiết về phải chủ động khai báo khách quan, trung 

thực với chính quyền các xã, thị trấn hoặc thôn, tổ dân phố, tổ giám sát Covid-

19 cộng đồng để được tư vấn, theo dõi kịp thời và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng dịch. 

 - Bắt buộc các cơ sở dịch vụ ăn uống trên tuyến Quốc lộ 1A phải có vách 

ngăn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người, Các cơ sở dịch 

vụ ăn uống khác trên địa bàn huyện phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và đảm 



bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người; khuyến cáo các cơ sở 

dịch vụ ăn uống lắp đặt camera giám sát và khuyến khích thực hiện hình thức 

bán hàng mang về. 

 - Hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người, người chủ 

trì tổ chức phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm, xuất hiện các trường 

hợp F0, F1 liên quan đến sự kiện. 

 1.1. Tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của quần chúng Nhân dân phối 

hợp, hỗ trợ tích cực với các lực lượng chức năng và Tổ giám sát cộng đồng 

trong việc giám sát công dân đến và trở về địa phương, đặc biệt là công dân 

đang ở vùng có dịch trở về huyện trong thời gian này phải thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành Y tế. 

 1.2. Thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các trường 

hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trong tháng cao điểm từ 

21/7-21/8/2021, để tạo sự răn đe trong cộng đồng. 

 1.3. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng 

Bluezone, Smart Thanh Hoa và sử dụng bộ giải pháp công nghệ trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 để khai báo y tế và cập nhật thông tin, phục vụ truy 

vết các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. 

 (Nội dung hướng dẫn cài đặt và sử dụng được đăng tải tại địa chỉ: 

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/NewsDetail.aspx?Id=6792). 

 2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch 

 - Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện, nhằm kêu 

gọi và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận các tầng 

lớp Nhân dân trong việc thực hiện và phối hợp giám sát các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

 - Tuyên truyền sâu rộng về nội dung Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 

20/7/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Công điện số 23/C Đ-UBND 

ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và các hướng dẫn của ngành Y 

tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 Nhận được văn bản yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & 

Du lịch, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, VH&TT. 

                        KT. CHỦ TỊCH 

                       PHÓ CHỦ TỊCH 

 
      

 

 

                    Nguyễn Huy Nam 

 

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/NewsDetail.aspx?Id=6792
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