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

HUYỆN TU MƠ RÔNG 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:          Tu Mơ Rông, ngày    tháng    năm 

Về việc đẩy mạnh và phối hợp 

tuyên truyền phòng, chống dịch 

COVID-19. 

 

 

                         Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền 

thông huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã. 

 Căn cứ Công văn số Số 91 -CV/BTGHU, ngày 05 tháng 7 năm 2021 của  

Ban Tuyên giáo Huyện ủy  về   “Đẩy mạnh và phối hợp tuyên truyền  về phòng, 

chống dịch COVID-19”.  Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã trên địa bàn huyện thực hiện công tác thông tin tuyên truyền 

những nội dung sau: 

 Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về 

phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành 

để đẩy lùi dịch bệnh; coi công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng 

đầu, trọng tâm, cấp bách, huy động sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ 

thống chính trị và người dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

 Trong thời điểm hiện nay, tập trung ưu tiên thời lượng, dung lượng tuyên 

truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông điệp về thực hiện yêu 

cầu “5K”: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế; 

vận động tham gia ủng hộ quỹ vắc xin Covid-19 và quỹ phòng, chống dịch 

Covid-19. 

 Tăng cường tuyên truyền lưu động, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 

và tuyên truyền cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid-19 tại địa 

phương. Riêng đối với tuyên truyền cổ động trực quan, đề nghị triển khai treo 

băng rôn, khẩu hiệu, nhất là tại các tuyến đường trung tâm, khu vực công cộng 

và trước trụ sở làm việc của các cơ quan.  

 Hỗ trợ, chỉ đạo định hướng thông tin giúp Thành phố Hồ Chí Minh trong 

công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố. 

 Kịp thời có các tin, bài biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt 

nhiệm vụ phòng, chống dịch; phê phán, đấu tranh với các trường hợp vi phạm, 

nhất là các địa phương, đơn vị chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; tổ chức, 

cá nhân không thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế… 

 * Lưu ý:  



 - Tình hình dịch bệnh Covid-19 dự báo còn phức tạp, kéo dài, do đó cần 

quan tâm các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, bảo đảm duy trì sự chắc chắn 

dưới sự thay đổi thời tiết và có sự thay đổi mới khi bị cũ, rách. 

 - Địa điểm treo băng rôn, khẩu hiệu ở các vị trí dễ quan sát, màu sắc băng 

rôn, khẩu hiệu nên thống nhất. Từ nay khi treo mới hoặc khi thay các băng rôn 

cũ liên quan đến tuyên truyền phòng, chống Covid-19 thì thống nhất: Nền màu 

xanh đậm, chữ trắng (để hạn chế trùng với các khẩu hiệu tuyên truyền về nhiệm 

vụ chính trị). 

 - Nội dung khẩu hiệu cần tập trung vào thông điệp “5K”, trong từng câu 

khẩu hiệu có thể nêu rõ từng “K”. Ví dụ như: “Mọi người dân bắt buộc phải đeo 

khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao 

thông để phòng, chống dịch Covid-19”; “Mọi người dân hạn chế tụ tập đông 

người để phòng, chống dịch Covid-19”… Ngoài ra, có các câu khẩu hiệu thông 

tin về mức xử phạt vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch. Ví dụ 

như: (1) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng về hành vi không thực 

hiện đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra đường (Quy định tại Điểm a, khoản 

1, điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28-9-2020 của Chính phủ). (2) 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 20.000.000 

đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức về hành vi không thực hiện quyết 

định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch 

Covid-19 (Quy định tại Điểm c, khoản 3, điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-

CP, ngày 28-9-2020 của Chính phủ). 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên 

địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

               Vương Văn Mười 
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