
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

Số:          /BC-UBND 
        

Hữu Lũng, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thông tin, truyền thông phòng,  

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện 

(từ ngày 01/6/2021 – 31/7/2021) 

  

 Thực hiện Công văn số 1494/STTTT-TTBCXB ngày 29/7/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị báo cáo kết quả công tác thông tin, 

truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 01/6/2021 - 31/7/2021), 

UBND huyện Hữu Lũng báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

 I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

 Hữu Lũng là huyện phía Nam của tỉnh Lạng Sơn, phía Bắc giáp huyện Văn 

Quan và huyện Bắc Sơn, phía Tây giáp tỉnh Thái Nguyên, phía Tây Nam giáp tỉnh 

Bắc Giang, phía Đông giáp huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn và  huyện Lục Ngạn, Lạng 

Giang tỉnh Bắc Giang; có tuyến đường Quốc Lộ1A, tuyến đường cao tốc Bắc Giang – 

Lạng Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn chạy qua nên thuận lợi cho việc giao 

lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội với các huyện trong và ngoài tỉnh.  

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, UBND 

huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, của 

huyện; vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluzone trên điện thoại smartphone để 

thực hiện việc khai báo y tế trên phần mềm.  

 Trên toàn địa bàn, thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg từ 00 giờ ngày 31/5/2021 (theo Quyết định số 1059/QĐ-

UBND ngày 30/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn). Thực hiện Chỉ thị số 

15/CT-TTg từ 12 giờ 00 phút  ngày 23/6/2021 (theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn). Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg 

từ 00 giờ 00 phút ngày 01/7/2021 (theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 

30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn). Kết thúc việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg từ 12 giờ 00 phút ngày 

14/7/2021 (theo Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn). 
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 II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19  

 1. Truyền thông thông tin lưu động, cổ động trực quan: 

- Thực hiện soạn nội dung, cắt, dán, treo và tháo dỡ 15 băng zôn (225m2); Thực 

hiện trang trí 02 khung chữ cổ động động trực quan bên 2 thành xe ô tô đi tuyên 

truyền lưu động.  

- Tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô có loa phóng thanh 50 buổi tuyên truyền 

lưu động trên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn, các tuyến đường liên huyện, các 

cụm dân cư ở 24/24 xã, thị trấn; tuyên truyền lồng ghép được 04 buổi với các nội 

dung tuyên truyền: tăng cường công tác phòng, chống dịch CoVID-19; các biện pháp 

phòng ngừa; các thông cáo, thông tin truy vết các ca bệnh F0.  

- Tuyên truyền trên hệ thống biển đèn Led cổng trào vào trung tâm thị trấn 

huyện với các nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cài đặt ứng dụng Bluzone. 

2. Đài truyền thanh huyện 

- Duy trì trực máy tiếp, phát sóng 360h/tháng; Trực tăng cường phát thông báo 

về dịch bệnh 6 lượt phát/ngày x 3 trạm (tổng 18 lượt phát/ngày). 

- Biên tập 20 bản tin phát trên loa công cộng và xe lưu động; 15 tin bài về tuyên 

truyền phòng chống Covid-19 phát trên đài truyền thanh của huyện và gửi đài các xã. 

- Tuyên truyền trên Fanpage của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện được 15 tin, bài và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về phòng, chống 

dịch Covid, thu hút hàng nghìn lượt tiếp cận. 

 3. Trang thông tin điện tử huyện 

 Trang thông tin điện tử huyện tăng cường cập nhật, đưa tin, bài về công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Kết quả, từ 

ngày 01/6 đến ngày 31/7/2021 đã duyệt và đăng 68 tin, bài trên Cổng Thông tin điện 

tử huyện tại website: http://huulung.langson.gov.vn. 

 4. Hoạt động của Tổ Covid cộng đồng 

 24/24 xã, thị trấn đã thành lập, kiện toàn Tổ Covid cộng đồng với 230 Tổ Covid 

cộng đồng với 1.518  thành viên thực hiện quản lý 27.777 hộ gia đình trên địa bàn 

quản lý. Các Tổ Covid cộng đồng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy 

định, góp phần vào thành quả của công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.  
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 5. Công tác thông tin, truyền thông cấp xã 

 24/24 xã, thị trấn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống 

dịch COVID-19 đến 194 thôn, khu phố trên địa bàn quản lý, việc thực hiện nghiêm 

các chỉ đạo của tỉnh, của huyện; vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluzone trên 

điện thoại smartphone để thực hiện việc khai báo y tế trên phần mềm, cụ thể: 

 - Thường xuyên tuyên truyền cài đặt Bluzone, thực hiện kịp thời các bài thu âm 

tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid- 19 do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện cung cấp, phát trên hệ thống Đài truyền thanh xã, trung bình phát 

sóng 2 - 3 lần/ngày. 

- Thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân cài đặt Bluezone, ứng dụng Ncovi trên điện thoại thông minh. Thực 

hiện kiểm soát quét mã QR Code đối với người đến liên hệ công tác tại trụ sở UBND 

xã; 

 - Một số xã đã áp dụng phương pháp truyền thông bằng loa di động (chủ yếu 

bằng phương tiện xe máy) tuyên truyền lưu động đến các thôn, khu phố, kết quả cụ 

thể: xã Cai kinh 37 buổi; xã Hồ Sơn 20 buổi; xã Hòa Sơn 09 buổi xã Quyết Thắng 04 

buổi; … 

 - Thực hiện treo 69 băng zôn (1.035m2), tuyên truyền bằng khẩu hiệu tại các 

điểm trung tâm các xã, thị trấn và trên các trục đường chính. Tuyên truyền qua áp 

phích, tờ rơi, như xã Quyết Thắng 30 áp phích; xã Cai Kinh 23 áp phích. 

  III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

 - Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt 

động tuyên truyền, tích cực phối hợp, khai báo y tế khi đi qua vùng dic̣h và phát giác 

các trường hợp từ vùng dịch trở về điạ phương; thực hiện khuyến cáo 5K (Khẩu trang 

- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế),…  

 - Tiếp tục đề cao trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

2. Đối với UBND tỉnh 

- Cần quan tâm hơn nữa đến hệ thống đài truyền thanh cấp xã, tiếp tục giúp đỡ, 

hướng dẫn nghiệp vụ viết tin, bài cho cán bộ cấp cơ sở. 
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- Tăng nguồn phân bổ kinh phí hoạt động thông tin, truyền thông, cũng như hỗ 

trợ kinh phí để phục vụ trên một số hoạt động khác. 

  Trên đây là báo cáo kết quả công tác thông tin, truyền thông phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 (từ ngày 01/6/2021 – 31/7/2021) của UBND huyện Hữu Lũng./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Lưu: VT, VHTT&TT.                                                                            

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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