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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH BẮC KẠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:           /MTTQ-BTT 
V/v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Bắc Kạn, ngày  31  tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: - Các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong giai đoạn mới;  

Thực hiện công văn số 3195/CV-TU ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về 

việc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Căn cứ Công văn 

số 4214/UBND-TH ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh vềtăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; công văn số 2196/BCĐ-SYT ngày 26/7/2020 của Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh Bắc Kạn về việc kịp thời khoanh 

vùng, cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương nhằm phòng, chống dịch, bệnh 

Covid-19; công văn số 3761/UBND-VXNV ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện Thông báo 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp triển khai một số nội dung sau:  

1. Triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên và các 

tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong giai 

đoạn mới. 

2. Thực hiện ngay việc rà soát, cung cấp danh sách cán bộ, công nhân viên 

chức, người lao động của cơ quan, đơn vị đi du lịch tại Đà Nẵng và Quãng Ngãi từ 

ngày 12/7/2020 trở lại đây và những người tiếp xúc gần cho Sở Y tế để thực hiện 

công tác theo dõi và cách ly theo quy định.Địa chỉ Email của cơ quan thường trực 

Ban chỉ đạo cấp tỉnh (Sở Y tế):backan.syt@gmail.com. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, công nhân viên chức, 

người lao động hạn chế đi du lịch và công tác tại Đà Nẵng. 

3. Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các đơn vị cấp cơ 

sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố hướng dẫn, phối hợp Ủy 

ban MTTQ cấp cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tuyên truyền, vận động 

mailto:backan.syt@gmail.com


2 

 

hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao ý thức, tích cực tham gia phòng, chống 

dịch, đặc biệt là tuyên truyền, vận động với những hội viên, đoàn viên và nhân dân 

đã từng đi công tác, thăm quan, du lịch, thăm thân tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở về 

từ ngày 12/7/2020 trở lại đây và những người tiếp xúc gần tham gia khai báo y tế 

và thực hiện cách ly theo quy định. 

4. Tiếp tục thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh để 

người dân yên tâm, không hoang mang, trong đó đẩy mạnh thông tin, truyền thông 

về thành công của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, phê phán các 

thông tin xấu, độc, tăng cường thông tin, tuyên truyền về các thành quả khoa học 

công nghệ trong phòng, chống dịch, kinh tế số, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số 

trong các hoạt động kinh tế - xã hội và trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý 

của Nhà nước; tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh theo 

đúng hướng dẫn, không để người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.  

5. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch chủ động, trước hết là sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo 

khẩu trang ở những nơi đông người;giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch đối với người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn 

tỉnh và công tác tổ chức cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, 

các sở, ngành về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động cán bộ, công chức 

và nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc 

phòng,chống dịch bệnh. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên của Ủy 

ban MTTQ tỉnh,Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Bản điện tử: 

- Như kính gửi; (T/h) 

- UBND tỉnh; 

- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Lưu VT, PT&TG. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Nhật Hoài 
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