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Kính gửi: Ban Thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Công điện số 199/CĐ-ƯBND ngày 28/01/2021 của ủy ban nhân dân 
tỉnh vê việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng 
mới của bệnh dịch ở Việt Nam; Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban 
Thường trực Uy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm 
vụ chủ yếu sau:

1. Phối họp vói ngành chức năng, các tổ chức thành viên, cơ quan thông tin đại 
chúng đây mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 
các tâng lóp Nhân dân nêu cao tinh thân cảnh giác, tuyệt đôi không lơ là chủ quan, 
không hoang mang, dao động trước diên biên của tình hình dịch bệnh; không tích 
trữ lương thực, thực phẩm. Đồng thời tin tưởng, ủng hộ, thực hiện nghiêm chỉ đạo 
của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh và các 
địa phương vê phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, 
chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

2. Tuyên truyền, vận động Nhân dân hạn chế các hoạt động tập trung đông 
người; thực hiện đeo khâu trang thường xuyên, rửa tay với xà phòng hoặc dung 
dịch sát khuân, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Không di chuyển đen các địa phương 
có dịch; cài đặt và sừ dụng các ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo y tế Ncovi; 
hạn chê các hoạt động liên hoan tập thể, liên hoan tất niên. Các hoạt động cưới, 
hỏi, đám giỗ, đám hiếu chỉ tổ chức gọn nhẹ trong quy mô gia đình, hạn chế đến 
mức thấp nhất số người tham gia.

Đề nghị Ban Thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố quan 
tâm thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BTT ủy  ban MTTQ tỉnh;
- Lưu: VT, Ban TC-TG.
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