UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 771 /SVH,TT&DL-QLVH

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa tỉnh;
- Phòng VHTT các huyện, thành phố;
- Trung tâm VHTT các huyện, thành phố.

Thực hiện văn bản số 6023/UBND-VX1 ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về
việc tiếp tục tuyên truyền trực quan trong phòng, chống dịch Covid-19, văn bản số
2201-CV/BTGTU ngày 03/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiếp tục tăng
cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng
Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố xây dựng
kế hoạch, thực hiện công tác tuyên truyền như sau:
1. Đẩy mạnh các hình thức truyên truyền cổ động trực quan, trong đó đặc
biệt chú trọng đến tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư, khu có công nhân sinh
sống; thực hiện treo băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử tuyên truyền trên các
đường phố, khu trung tâm, các cơ quan đơn vị, trường học, khu vực công cộng,
khách sạn, nhà hàng, bến xe, siêu thị, nhà văn hóa thôn, xóm…
2. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ
quan y tế để người dân yên tâm, không quá lo lắng nhưng cũng không được chủ
quan, lơ là trong phòng chống dịch; chủ động khai báo y tế và thực hiện các biện
pháp cách ly phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan y tế đối với những trường hợp đi
từ vùng có dịch, vùng có nguy cơ cao về dịch về.
- Tuyên truyền vận động nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa
phương, các cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp người nước ngoài
nhập cảnh, lưu trú trong cộng đồng theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban TGTU (b/c);
- Như kính gửi;
- CPGĐ;
- Lưu VT,QLVH.
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