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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-CT ngày 02/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Hạ Hòa về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid; Ủy 

ban nhân dân huyện Hạ Hòa yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

- Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan khẩn trương thực hiện khai báo y tế qua các ứng dụng Bluezone, 

Ncovi, Vietnam Health Declaration hoặc khai báo trực tiếp tại cơ sở y tế nơi cư trú. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đăng tải (upload), 

không thích (like) và không chia sẻ (Share) các thông tin không chính thống 

trên mạng xã hội, lựa chọn đọc tin tức trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế 

(www.moh.gov.vn), Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ (www.phutho.gov.vn), 

Trang thông tin điện tử Sở Y tế Phú Thọ (soyte.phutho.gov.vn) để cập nhật 

nhanh, chính xác về tình hình dịch bệnh. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu văn bản cho UBND huyện thực hiện công tác tuyên truyền 

sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, băng 

zôn, khẩu hiệu, Pa nô, poster thông điệp… trên địa bàn huyện về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới để nhân dân được biết, 

thực hiện. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu 

động, tuyên truyền trực quan (áp phích, băng zôn, thông điệp truyền thông…) 

và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh. 

- Hướng dẫn đăng tải, chia sẻ các bản tin về tình hình dịch bệnh chính xác, 

kịp thời và các biện pháp phòng, chống đúng cách để người dân chủ động 

phòng chống dịch. 

http://www.moh.gov.vn/
http://www.phutho.gov.vn/


2 
 

3. Đài Truyền thanh huyện 

- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở 

các thông tin chính thống của ngành y tế để cảnh báo người dân, tránh tình trạng 

chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh. 

- Tuyên truyền người dân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo y 

tế và thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng khi phát 

hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp can 

thiệp, xử lý kịp thời.  

- Tuyên truyền đến đông đảo các tâng lớp nhân dân thực hiện khai báo y tế 

qua ứng dụng Bluezone, Ncovi, Vietnam Health Declaration hoặc khai báo trực 

tiếp tại cơ sở y tế nơi cư trú. 

-  Tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở 

ít nhất 70% tuyên truyền về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đến 

người dân, không để dịch lây lan sang cộng đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 

ban hành văn bản đến khi có thông báo mới. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện 

- Thành lập Đội tuyên truyền lưu động tổ chức tuyên truyền trên các tuyến 

đường chính từ Trung tâm thị trấn Hạ Hòa đến Trung tâm các xã, thị trấn, các 

điểm đông dân cư trên địa bàn huyện với mật độ 2 lần/ngày; 3 lần/tuần. 

- Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền dịch bệnh Covid-19 trên 

các trục đường chính tại trung tâm huyện. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở các thông tin 

chính thống của ngành y tế để cảnh báo người dân, tránh tình trạng chủ quan, lơ 

là trong phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 

5K của Bộ Y tế; hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; 

tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh ít nhất 70% tuyên truyền 

về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đến người dân, không để dịch 

lây lan trong cộng đồng. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền lưu động như sử dụng xe loa, xe 

lưu động, loa kéo… tuyên truyền rộng khắp trong các khu dân cư đảm bảo mỗi 

gia đình, mỗi người dân đều nắm được thông tin phòng chống dịch bệnh kịp 

thời và hiệu quả. 

- Tăng cường treo băng zôn, khẩu hiệu, dán các thông báo, poster thông 

điệp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các nơi trọng điểm tập trung đông 

người, khu dịch vụ, chợ, nhà văn hóa khu dân cư (Mẫu thông điệp, khuyến cáo 

về phòng chống dịch Covid-19 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y 

tế tỉn Phú Thọ: https://soyte.phutho.gov.vn). 

https://soyte.phutho.gov.vn/


3 
 

- Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ 

gia đình trong tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác đảm bảo thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

+ Đối với việc cưới: Tuyên truyền, vận động, khuyến cáo nhân dân tạm 

dừng, tạm hoãn, chưa tổ chức, điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức vào thời 

điểm phù hợp; đối với đám hỏi, lễ cưới đã ấn định thời gian, khuyến cáo các gia 

đình tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, tiết kiệm, hạn chế khách mời, vận động các 

gia đình dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự tiệc cưới, hỏi. 

+ Đối với việc tang: Vận động, khuyến cáo nhân dân rút ngắn thời gian tổ 

chức đám tang (để người chết trong nhà không quá 12 giờ), giảm thiểu các thủ 

tục rườm rà; hạn chế tối đa người đến viếng thăm; việc tham dự lễ tang bằng 

cách cử đại diện để tránh tập trung đông người; không lưu lại uống nước, dùng 

cơm sau khi kết thúc lễ viếng để thực hành tiết kiệm và phòng chống dịch; 

khuyến khích hình thức hỏa táng. 

+ Đối với tổ chức các sự kiện khác như: Đám giỗ, mừng thọ, đầy tháng, 

khai trương, mừng nhà mới, sinh nhật... Vận động các gia đình, dòng họ, các tổ 

chức và cá nhân không tổ chức liên hoan, gặp mặt và các hình thức tập trung 

đông người cho đến khi có thông báo kết thúc phòng, chống dịch Covid-19 của 

cơ quan có thẩm quyền. 

Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước 17h30' hàng ngày để tổng hợp 

báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VH, TT&DL; Sở TT&TT (b/c); 

- TT HU, TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, CPCT; 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Anh Vũ 
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