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Số:        /UBND-VP 

V/v tăng cường tuyên truyền về 

công tác phòng, chống dịch Covid- 

19 trên địa bàn thành phố. 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

             Phủ Lý, ngày     tháng 9 năm 2021 

                        Kính gửi:         

                                         - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố; 

                                           - UBND các phường xã. 

  

Những ngày gần đây, sau khi trên địa bàn thành phố Phủ Lý phát hiện một 

số trường hợp nhiễm Covid- 19, tình trạng thông tin sai sự thật về tình hình dịch 

bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố có dấu hiệu gia tăng nhất 

là trên không gian mạng gây hoang mang dư luận. Một số người dân đổ xô đi 

mua hàng hóa về tích trữ, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực 

phẩm…gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống 

dịch Covid-19 của thành phố. 

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

phòng chống dịch Covid-19, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể của thành phố, UBND các phường xã thực hiện nghiêm một số 

nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa - thông tin, Đài phát thanh thành phố: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân trên địa bàn thành phố 

hạn chế ra ngoài nếu công việc không thật sự cần thiết; các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp tăng cường bố trí cho người lao động làm việc online, làm việc tại nhà và 

vẫn đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc để hoàn thành mục tiêu xét nghiệm và 

tiêm vắc xin diện rộng trên địa bàn thành phố trong ít nhất 03 ngày tới.   

- Chủ động kiểm tra, rà soát, nắm bắt và xử lý thông tin trên các báo điện tử, 

trang thông tin điện tử, mạng xã hội có nội dung thông tin sai sự thật. Chủ động 

cung cấp thông tin chính thống cho người dân về số ca nhiễm Covid- 19 và công 

tác phòng, chống dịch Covid- 19. 

2. Công an thành phố: 

Tăng cường công tác điều tra, phát hiện kịp thời thông tin sai sự thật về tình hình 

dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; chủ động xử lý 

nghiêm các đối tượng phát tán thông tin không đúng sự thật, vi phạm pháp luật. 

3. Phòng Kinh tế: 

Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn thị 

trường; phối hợp các ngành chức năng liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các 
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trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh đầu cơ tích trữ hàng hóa, kinh doanh trái 

pháp luật. 

4. Uỷ ban nhân dân các phường xã: 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, hệ thống đài truyền thanh, tổ Covid cộng 

đồng tăng cường thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 

- Phối hợp làm tốt công tác tổ chức tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm cho 

người dân theo kế hoạch của thành phố. 

Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị; Trưởng các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã triển khai 

và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.   
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND TP 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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