
UBND HUYỆN BẮC SƠN 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ TT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:       /PVHTT Bắc Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 
V/v tăng cường tuyên truyền  

thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

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

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 1930/UBND-VP ngày 24/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bắc Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. Trước diễn biến tình hình dịch trên địa bàn huyện tiếp tục phức tạp, 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn đề nghị:  

 1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Tiếp tục đổi mới nội dung, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống truyền thanh cơ sở, 

tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động và các hình thức mới phù 

hợp, hiệu quả.  

Kịp thời định hướng dư luận xã hội nhằm nâng cao tính tự giác, tích cực, 

nghiêm túc chấp hành quy định của mọi người dân trong công tác phòng, chống 

dịch, nhất là hướng dẫn các biện pháp để thích ứng trong trạng thái bình thường 

mới. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở (Đài truyền 

thanh, trang thông tin điện tử, bảng tin,…) tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên 

truyền trên mạng xã hội và các hình thức khác phù hợp về các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19. Từ đó, nâng cao tính tự giác tích cực, nghiêm túc chấp 

hành quy định của mọi người dân trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời 

đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch gây chia rẽ, 

mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội.  

 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo Văn bản 

số 1665/UBND-VHTT ngày 10/11/2021 của UBND huyện. 

 Đẩy mạnh việc thực hiện quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, 

các địa điểm sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch, sự kiện đông người 

bằng mã QR và ứng dụng PC Covid theo Văn bản số 1790/UBND-VHTT ngày 

30/11/2021 của UBND huyện. Đồng thời, kiểm tra các địa điểm công cộng, cơ sở 
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kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch trong việc thực hiện quản lý thông tin người 

vào bằng mã QR. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trân trọng đề nghị các đơn vị, địa 

phương phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Thanh Loan 

 

  

  


		2022-01-07T11:27:37+0700


		2022-01-07T15:01:14+0700


		2022-01-07T15:01:14+0700


		2022-01-07T15:01:14+0700




