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V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi tập trung đông người 

Tuyên Quang, ngày 29 tháng  4  năm 2021 

 

 

 

 

Qua kiểm tra, nắm tình hình thực tế việc thực hiện công tác phòng chống 

dịch COVID-19 tại các nơi công cộng, nơi có tập trung đông người còn rất hạn chế, 

nhiều địa phương chưa tổ chức tuyên truyền cổ động, trực quan (pa nô, áp phíc, tờ 

rơi, băng zôn, khẩu hiệu...), tuyên truyền trên hệ thống loa tại các nơi công cộng, 

nơi có tập trung đông người như: Chợ, siêu thị, các khu, điểm du lịch, đền, chùa, 

khu vui chơi giải trí...;  việc chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn chưa được 

chú trọng, vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan không đeo khẩu trang theo quy định 

tại nơi công cộng, nơi có tập trung đông người. 

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang ngày 28/4/2021 và các 

văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc triển khai thực 

hiện nghiêm các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 

1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26/4/2021. Báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/5/2021. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế, đặc biệt là: 

- Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5K, bắt buộc đeo khẩu trang khi 

tham gia các hoạt động tại nơi công cộng, nơi có tập trung đông người. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du 

lịch; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch tại 

nơi công cộng, nơi có tập trung đông người. 

3. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố thực hiện nội dung: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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 - Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, 

hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các panô, áp phích, bảng 

hướng dẫn, tờ rơi, loa phát thanh... cho nhân dân tại nơi công cộng, nơi có tập 

trung đông người./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy;           (báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Chủ tịch UBND tỉnh;          

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Như trên; (thực hiện) 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Việt Phương 
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