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Vĩnh Yên, ngày        tháng        năm 2021 

                                     Kính gửi: - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng  Giáo dục và Đào tạo 

- Công an thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 611-CV/TU ngày 04/11/2021 của Thành ủy Vĩnh 

Yên về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái 

bình thường mới, UBND thành phố yêu cầu: 

1. UBND các xã, phường  

Chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng thường xuyên đi từng ngõ, gõ từng nhà để 

thực hiện tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch; yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, chủ 

động khai báo y tế; giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, ...tuyên truyền 

người dân chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng trường hợp đi 

về từ vùng dịch mà không khai báo y tế. 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

Thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin, chính xác, kịpthời về tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn thành phố để thông tin tuyên truyền đến người dân. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thông tin báo chí, tuyên 

truyền; quản lý chặt chẽ hoạt động phóng viên trên địa bàn thành phố đảm bảo 

hoạt động của báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng; tham mưu 

UBND thành phố xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.  

4. Công an thành phố 

Tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm lợi dựng tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài 

sản trên địa bàn thành phố. Tập trung theo dõi trên không gian mạng, kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đăng, phát thông tin sai sự thật, gây 

ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch của các trường học; thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho 

trẻ mầm non, học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên, học sinh về các biệp pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

6. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về thực hiện các giải pháp phòng, 
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chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh 

và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố; kịp thời phản 

ánh các cá nhận, tổ chức có cách làm hay, hiệu quả, đồng thời phê phán những 

tổ chức, cá nhân còn lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các 

xã, phường khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- TTVHTT&TT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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