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Số:      /VH&TT    Hữu Lũng, ngày      tháng 9 năm 2021 
V/v Thực hiện Công điện số 1102/CĐ-

TTg ngày 23/8/2021 và Công điện số 

1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban Quản lý di tích đền, chùa trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công văn số 1175/SVHTTDL-VP ngày 01/9/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Công điện số 1102/CĐ-

TTg ngày 23/8/2021 và Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, 
Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn, Ban Quản lý điểm du 

lịch, di tích đền, chùa trên địa bàn huyện triển khai tuyên truyền trên đài truyền 

thanh và các hình thức thông tin cơ sở trên địa bàn thực hiện các nội dung: 

1. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp 

phòng, chống dịch, bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh tại cơ quan, 
đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người 

dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch; đây là trách 
nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính 

mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của 
Nhân dân. 

2. Tăng cường triển khai thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp với 

tình hình thực tế tại địa phương về gương người tốt việc tốt; tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương ái; chia sẻ, vận động người dân tự giác thực hiện giãn cách xã hội 

và các biện pháp phòng, chống dịch nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; cổ vũ, truyền 

cảm hứng cho nhân dân với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy 

lùi tiêu cực”. 
3. Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch số 2796/KH-BVHTTDL ngày 

06/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn toàn dân tập 

luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, 

chống bệnh tật giai đoạn 2021 - 2025 với khẩu hiệu “Cả nhà tập ngay, đánh bay 
COVID”. 

4. Chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để tập trung 

làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài; 

121 08



2 

tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải luôn sẵn sàng cho mọi tình 

huống dịch bệnh có thể xảy ra. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên 

tạc, thù địch thông tin sai sự thật, xấu độc về phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các pa nô, bảng hướng dẫn, tờ rơi, loa 
phát thanh... để nhân dân, du khách nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy 

định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự. 

6. Chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước, quốc tế, 

kịp thời phối hợp thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp, Ban quản lý các điểm 

du lịch, di tích, cơ sở tín ngưỡng, nhân dân không chủ quan, hoang mang, thực 

hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; hoàn chỉnh 

các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch. 

7. Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các 

biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch lây lan trên 

diện rộng. Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần 

tốc, xét nghiệm rộng và nhanh; thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và 

kinh tế -xã hội, bảo đảm thưc̣ hiêṇ tốt mục tiêu kép. 

 8. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị cần cập nhật thường 

xuyên diễn biến tình hình của dịch bệnh, những chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Sở Y tế, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để chủ động trong tham mưu, đề xuất 

giải pháp thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, tình hình mới./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- PCT (VX) UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

Khổng Hồng Minh 
 



Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ










