
 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

Thực hiện văn bản số 13/CV-TU ngày 13/8/2020 của Thành ủy Việt Trì và 

văn bản số 570/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 25/08/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Phú Thọ về tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống COVID-

19 trong tình hình mới. UBND Thành phố yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 

trong tình hình mới.  

- Hướng dẫn cụ thể việc tổ chức hiếu, hỷ trong cộng đồng dân cư.  

  - Phối hợp với các phòng chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông và các 

đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các 

đối tượng tung tin thất thiệt, sai sự thật, vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, 

Nhà nước về phòng, chống dịch trên internet và mạng xã hội gây ảnh hưởng đến 

tâm lý người dân và công tác phòng, chống dịch bệnh.   

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố: 

- Thông tin tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên và học sinh toàn thành phố 

nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo 

của Ban chỉ đạo các cấp, của ngành dọc cấp trên, xây dựng và triển khai thực hiện 

các phương án phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho năm mới 2020- 2021.  

3. Đài Truyền thanh- Truyền hình Thành phố: 

- Tăng cường các tin bài tuyên truyền về việc phòng, chống COVID-19 trong 

tình hình mới trên Cổng thông tin điện tử Thành phố, hệ thống đài truyền thanh từ 

thành phố tới cơ sở.  

- Mở chuyên mục truyên truyền về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trong tình hình mới, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng 

chống dịch bệnh của cộng đồng.  

- Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch, khắc phục tác động của dịch 

bệnh trong tình hình mới.  

- Kịp thời đăng tải tin bài phản bác lại các thông tin thất thiệt, sai sự thật, vi 

phạm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch gây ảnh 

hưởng đến tâm lý người dân và công tác phòng, chống dịch bệnh.  

 4. UBND các phường, xã: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VH 
V/v tuyên truyền thực hiện công 

tác phòng, chống COVID-19 

trong tình hình mới. 

                 Việt Trì, ngày        tháng      năm 2020 



2 

 

- Tăng cường tuyên truyền về việc phòng, chống COVID-19 trong tình hình 

mới trên đài truyền thanh cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan (băng rôn, khẩu 

hiệu, pano…) chú trọng tại các khu vực tập trung đông dân cư như: chợ, bến xa, 

khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi.  

- Có hướng dẫn cụ thể việc tổ chức hiếu, hỷ trong cộng đồng dân cư, nâng cao 

tinh thần cảnh giác, ý thức phòng chống dịch bệnh của cộng đồng. 

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở TT và TT (B/c); 

- CT, các PCT UBND TP (C/đ); 

- Như trên (T/h); 

- Lưu: VT, VH (T). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Công Luận 
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