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Kính gửi:  

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1150/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 30/8/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác tuyên 

truyền tháng 9 năm 2021.  

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ theo 

chức năng, nhiêṃ vu ̣ triển khai công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2021 như 

sau:   

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

 1. Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn huyện, 

tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, qua đó nhằm tạo sự ổn định về tư 

tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.  

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, làm lan tỏa 

mạnh mẽ, sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, 

đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, 

chống đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và bảo vệ 

sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Tiếp tục tuyên truyền, 

triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 

28/7/2021 của Quốc hội; Điêṇ ngày 21/7/2021 của Thường trưc̣ Ban Bí thư về 

tiếp tuc̣ tăng cường công tác phòng, chống dic̣h Covid-19; Công điện hỏa tốc số 

1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19; Công điện 1068/CĐ-TTg, ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thường 

xuyên, liên tục cập nhật các thông tin chỉ đaọ của Bô ̣ Chính tri,̣ Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đaọ Quốc gia phòng, chống dic̣h 

Covid-19, Bô ̣Y tế, của tỉnh để chủ động tuyên truyền phòng, chống dic̣h Covid-

19 theo từng thời điểm cụ thể.    

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 

của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội”; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 

13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 17/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình hiện nay; Kế hoạch số 36 - 
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KH/HU ngày 23/8/2021 của Huyện ủy Bắc Sơn về thực hiện công tác thông tin 

tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Sơn trong tình hình 

hiện nay; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện về 

thực hiện công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn trong tình hình hiện nay; tuyên truyền tình hình dịch bệnh và 

công tác phòng, chống Covid-19 ở các cấp, các ngành; khẳng định nỗ lực, quyết 

tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch với tinh thần 

‘‘chống dịch như chống giặc’’, phát huy cao độ tự lực tự cường "4 tại chỗ ".  

Tuyên truyền yêu cầu tất cả những người đi, đến hoặc về từ các tỉnh, 

thành phố, vùng dịch có trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng bắt buộc 

phải khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân 

loại các đối tượng nguy cơ. Các trường hợp không chấp hành khai báo hoặc khai 

báo không trung thực sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định. 

Tuyên truyền mọi người hạn chế tối đa di chuyển ra khỏi địa phương đang 

cư trú. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, công 

chức, viên chức và mọi người dân không đến các địa phương có dịch. Trong 

trường hợp thật sự cần thiết phải di chuyển đến địa phương có dịch thì người 

dân phải thông báo cho chính quyền cấp xã nơi đang cư trú (cán bộ, công chức, 

viên chức phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị) biết để theo dõi, đồng thời 

quản lý khi trở về.  

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, phản ánh đầy đủ về tình hình dịch Covid-

19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và một số nước trong khu vực. Tại 

nước ta tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành 

phố, đặc biệt là các tỉnh phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, 

Đồng Nai,… Tại tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 06/5/2021 đến 15h00 ngày 23/8/2021 

lũy tích toàn tỉnh có 180F0, 3.846F1, 25.539F2; đã hoàn thành cách ly 3.382F1, 

23.670F2; hiện còn theo dõi 57F0, 464F1, 1869F2, tập trung chủ yếu ở huyện 

Văn Lãng... Qua đó làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện  

nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch Covid-19 

gây ra, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân không lơ là chủ 

quan, song cũng không lo sợ, hốt hoảng, lúng túng, mất bình tĩnh; chủ động, tích 

cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng 

đồng; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế về công 

tác phòng, chống dịch; đặc biệt là thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K+Vaccine’’, 

cài ứng dụng Bluezone trên điện thoại; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt 

buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, trên các phương 

tiện giao thông công cộng; khai báo y tế trung thực; thông báo kịp thời với cơ sở 

y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm Covid-19; không 

bịa đặt, dựng tin sai sự thật, không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được 

kiểm chứng về dịch bệnh trên mạng xã hội và trong cộng đồng. Đồng thời thông 

tin tuyên truyền về việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về 

phòng, chống Covid-19. Cùng với đó tuyên truyền biểu dương gương người tốt, 

việc tốt trong phòng, chống dịch, nhất là lực lượng tuyến đầu và những người 

dân tự giác, có ý thức trách nhiệm cao trong phòng, chống dịch. Tuyên truyền 
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công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 ở các cấp theo Nghị quyết số 68/NQ/CP, ngày 01/7/2021 

của Chính phủ “về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19’’. 

Tiếp tục tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 theo 

Quyết định 3355/QĐ-BYT, ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về “Kế hoạch triển khai 

chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 năm 2021 - 2022’’; Kế hoạch số 

215/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về truyền thông Chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021 – 2022; 

Trong đó tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của vaccine trong cuộc 

chiến chống Covid-19. Tuyên truyền nhấn mạnh trong lúc này triển khai thực hiện 

tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên diện rộng là ưu tiên hàng đầu của Đảng, 

Nhà nước, Chính phủ nhằm tạo ra sự miễn dịch cộng đồng, đó là mục tiêu quan 

trọng nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Tuyên truyền về tính an toàn, hiệu quả của các 

loại vaccine mà Việt Nam đưa vào sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng lần này để 

các tầng lớp Nhân dân hiểu, yên tâm, đồng thuận tham gia tiêm chủng.  

Trong tuyên truyền cần chú ý đấu tranh phản bác những thông tin, quan 

điểm sai trái về vấn đề vaccine phòng Covid-19, khẳng định tất cả vaccine 

Covid-19 trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam đều phải tuân thủ 

thử nghiệm lâm sàng qua 3 giai đoạn, trên nguyên tắc bảo đảm 3 yếu tố: An 

toàn, sinh miễn dịch và quan trọng nhất là hiệu quả bảo vệ. 

Tiếp tục tuyên truyền việc quyên góp, nhắn tin ủng hộ Quỹ vaccine 

phòng, chống Covid-19; kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp chung 

sức ủng hộ, đóng góp để có thêm nguồn lực cho việc phòng chống dịch bệnh, 

nhấn mạnh quyết định thành lập Quỹ vaccine của Chính phủ để huy động tổng 

hợp các nguồn lực xã hội tham gia chống dịch đó là quyết định hợp lòng dân, 

thể hiện truyền thống đoàn kết, nhân văn, nhân ái của dân tộc ta.  

3. Tuyên truyền Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên 

họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 11/8/2021); Bài phát biểu 

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ngày 

16/8/2021). 

4. Tuyên truyền kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức nước 

CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. 

5. Tuyên truyền nội dung phát Bài biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính tại phiên Thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc trực tuyến với chủ đề “Tăng cường an ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác 

quốc tế”. 

6. Tuyên truyền hực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu 

vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và 

Quyết định số 433/QĐ-UBDT, ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy 

ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 theo Theo Hướng  dẫn  số02 -
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HD/HU  ngày  20/8/2021 của Huyện ủy Bắc Sơnhướng dẫn tuyên truyền thực 

hiện Quyết định số861/QĐ-TTg và Quyết định số433/QĐ-UBDT; Công văn số 

206/PVHTT ngày 24/6/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin về việc tuyên 

truyền thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT. 

7.  Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Hướng dẫn 

số 30-HD/BTGTU, ngày 12/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền sau Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, 

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”. 

8. Tiếp tục tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển 

hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ 

quan, đơn vị. Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc”.  

9. Tiếp tục tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua, khẳng định 

sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh 

nghiệp trong thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa 

phát triển kinh tế”.  

10. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 

09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết 

13-NQ/TU, ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ 

trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021; Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND, ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2021, gắn với phương châm hành động của năm 2021 là “Siết chặt 

kỷ cương, tăng ̣cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; 

11. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nội dung Quy tắc ứng xử trên mạng xã 

hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc “Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”. 

12. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Công văn số 

645/UBND-VHTT ngày 20/5/2021 của UBND huyện về việc thực hiện nếp 

sống văn minh trong phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang; 

Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG, ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về 

phòng, chống dịch Covid-19 “Về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch 

COVID-19 tại lễ tang”. 

13. Tuyên truyền công tác tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 
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2021 - 2026 theo Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và Hướng dẫn số 39/HD-BTV ngày 15/1/2021 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh. 

14. Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên 

(25/9/1936 -25/9/2021) và 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -

27/9/2021). 

15. Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 190 năm Ngày Thành lập tỉnh 

Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021); Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 

năm Ngày Thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”. 

16. Tiếp tục tuyên truyền việc huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi 

Lăng, huyện Chi Lăng theo Kế hoạch số 77/KH-BVĐ, ngày 16/5/2021 của Ban 

Vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng. 

17. Tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; 

thông tin phản bác các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an 

ninh trật tự. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; công 

tác quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo.  

18. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày 

kỷ niệm trong tháng, như: Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); Ngày Hội 

toàn dân đưa trẻ đến trường (05/9); Ngày truyền thống Ngành Truyền hình Việt 

Nam (07/9); Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9); 85 năm ngày 

thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (25/9); 81 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9) 

; Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10)... 

19. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh 

như:  

Kết luận số 11-KL/TW, ngày 13/7/2021 của Hội nghị lần thứ ba, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

tài chính quốc gia đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; Quy định số 22-

QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra 

giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của 

Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống 

chính trị; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương về thi hành Điều lệ Đảng. 

Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kỳ họp 

thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của 

Chính phủ về những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực 

hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội; Công điện 

1068/CĐ-TTg, ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 5/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoaṇ 2021 - 2030, định hướng 
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đến năm 2050; Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Công văn số 330 –CV/TU, 

ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ 

tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Công 

văn số 329-CV/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 

Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã 

hội; Công văn số 356-CV/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp. 

Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu 

tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND, ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

năm 2021; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000; Nghị quyết 28/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của HĐND 

tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn.  

Kế hoạch 167/KH-UBND, ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai 

các nhiêṃ vu,̣ giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 

(SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Quyết định  1495/QĐ-UBND, ngày 28/7/2021của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án 

cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng 

đến năm 2030; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện  

về phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện Bắc Sơn,… 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 các đơn vị, địa phương triển khai 

tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp như: 

1. Biên tập, in sao tài liệu tuyên tuyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin 

bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin 

điện tử của địa phương, hệ thông truyền thanh cơ sở, mạng xã hội,…  

2. Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo băng rôn khẩu hiệu, pa nô cổ 

động tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn; thay mới nội dung pa nô, bảng 

tuyên truyền phù hợp… 

3. Tổ chức các hoaṭ đôṇg tuyên truyền lưu động bằng xe loa trên các 

tuyến đường, nơi tâp̣ trung đông dân; tuyên truyền trong các buổi sinh hoaṭ văn 

hóa, văn nghệ, thể thao; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt 

chung tại Nhà văn hoá thôn, khối phố… 
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4. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt 

động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật… đảm bảo vui tươi, lành mạnh cho các tầng 

lớp Nhân dân trên địa bàn.    

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN: Từ nay đến hết ngày 30/9/2021.  

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền hiệu quả./.  

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- Ban TG Huyện ủy; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
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