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Số:          /UBND- VHTT 

V/v triển khai các tình huống do 

dịch Covid- 19 có thể xảy ra trong 

bầu cử và tuyên truyền các ca khúc 

về bầu cử. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Vĩnh Lộc, ngày     tháng 5  năm 2021 

 

        Kính gửi: 

           - UBND các xã, thị trấn; 

           - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện. 
 

  Căn cứ Công văn số 1805/SVHTTDL-NVVH ngày 19 tháng 5 năm 2021 

của Sở VHTTDL Thanh Hóa về triển khai các tình huống do dịch Covid- 19 có 

thể xảy ra trong bầu cử và tuyên truyền các ca khúc về bầu cử; Công văn số 

900/STTTT-BCXB ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Sở TTTT Thanh Hóa về tiếp 

tục tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh Covid- 19, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Trung tâm 

VHTT,TT&DL huyện thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau: 

1. Về kịch bản diễn tập xử lý 05 tình huống do dịch Covid- 19 có thể sảy 

ra trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. 

- Các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch 

huyện truy cập vào đường link của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

svhtt.thanhhoa.gov.vn; Sở Thông tin và truyền thông: tttt.th.gov.vn; Sở Y tế: 

ytethanhhoa.gov.vn; Sở Nội vụ:snv.thanhhoa.gov.vn; Đài phát thanh truyền 

hình: truyenhinhthanhhoa.vn để thực hiện công tác tuyên truyền. 

 2. Về các ca khúc tiêu biểu về bầu cử Quốc hội. 

- Các ca khúc tiêu biểu về bầu cử Quốc hội đã được Văn phòng Quốc hội 

đăng tại lên trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia tại địa chỉ: 

http://hoidongbaucu.quochoi.vn yêu cầu các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa 

Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện truy cập vào để khai thác phục vụ công tác 

thông tin tuyên truyền ở địa phương và đơn vị. 

3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo 

hướng dẫn của ngành Y tế, đặc biệt là việc chấp hành và thực hiện nghiêm thông 

điệp 5k (khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tập trung đông người, khai 

báo y tế) khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người, rửa tay bằng xà 

phòng và dung dịch vệ sinh sát khuẩn, thực hiện đeo khẩu trang khi đi ra ngoài 

đường và tiếp xúc với người khác. 



- Khuyến cáo người dân không đi, đến các vùng có dịch đã được Bộ Y tế 

công bố, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo 

an toàn cho cá nhân và xã hội. 

- Tuyên truyền vận động tất cả mọi người dân trở về xã, thị trấn từ các địa 

phương khác đều phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng 

mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm: NCIVI; Bluezone hoặc 

thực hiện khai báo y tế trực tiếp, kịp thời với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú 

và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19 theo quy 

định. 

Nhận được công văn này, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị Trấn; 

Trung tâm VHTT,TT&DL triển khai tổ chức thực hiện. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT (4b).                                                                   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Văn Tâm 

 

 


		tamnv.vinhloc@thanhhoa.gov.vn
	2021-05-20T18:08:00+0700


		2021-05-20T18:14:23+0700


		2021-05-20T18:14:37+0700


		vinhloc@thanhhoa.gov.vn
	2021-05-20T18:15:17+0700




