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Số:          /VH&TT Hữu Lũng, ngày     tháng 9 năm 2021 
V/v thực hiện Thông báo số 226/TB-

VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng 
Chính phủ 

 

 

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1188 /SVHTTDL-VP, ngày 08/9/2021 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Thông báo số 226/TB-

VPCP, ngày 30/8/2021 của Văn phòng 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 triển khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền xác định mỗi người dân là 

trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân 

là “chiến sỹ” trong phòng, chống dịch; Phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến 

lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. 

2. Chủ động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, thấm nhuần tinh thần chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 86/NQ-

CP, Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 và Công điện số 1102/CĐ-TTg 

ngày 23/8/2021. 

Khi dịch bệnh bùng phát, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần 

“ai ở đâu ở đó”, đặc biệt cách ly triệt để, chặt chẽ, nghiêm ngặt các ổ dịch, nguồn 

lây; tranh thủ “thời gian vàng” thực hiện giãn cách, tổ chức triển khai xét nghiệm 

thần tốc trên diện rộng để nhanh chóng phát hiện, tách nguồn lây (F0) ra khỏi gia 

đình, cộng đồng và phân loại, chăm sóc, điều trị kịp thời, hiệu quả; rút ngắn chu kỳ 

xét nghiệm bao phủ và trả kết quả; ngăn chặn, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan 

ra vùng nông thôn nơi có hạ tầng y tế còn yếu kém; phối hợp thực hiện chiến dịch  

tiêm chủng an toàn, hiệu quả cho các đối tượng cần thiết theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế và tình hình thực tế theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp.  

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng, 

chống dịch, đời sống tinh thần cho người dân, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã 

hội. Cần truyền thông đúng về quy mô dịch bệnh và dự báo thiệt hại không thể 

tránh khỏi trước khi nó xảy ra để kỳ vọng đúng cho những gì sắp tới và chuẩn bị 
tâm thế, giải pháp phù hợp, bảo đảm an dân, trật tự an toàn xã hội, vận động, yêu 

cầu người dân không ra khỏi nhà trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã 

hội; để người dân hiểu công tác phòng, chống dịch là trách nhiệm nghĩa vụ và 
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quyền lợi của mỗi người dân, tự giác bảo vệ cho bản thân mình, cho gia đình, góp 
phần bảo vệ cho cộng đồng.  

4. Thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung về truyền thống văn hóa tốt 

đẹp của dân tộc để nâng cao tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc và niềm tin, 

sự ủng hộ của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch, phát huy tinh thần 

tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn. 
5. Thường xuyên 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, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nhân dân không chủ quan, hoang mang, 

thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền các nội dung nêu trên./. 

(Các văn bản liên quan gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

 
 

Nơi nhận: 

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

- PCT (VX) UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
 
 
 
 
 

Khổng Hồng Minh 
 

 

 
 

 



Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ












