
 

 

      ỦY BAN NHÂN DÂN 

          HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số: 727/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 08 tháng 4 năm 2020 

V/v tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người 

nhân Tiết Thanh minh để phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; phổ biến, giáo dục pháp luật 

về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Cuộc 

điều tra Doanh nghiệp năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 540/STTTT-TTBCXB ngày 03/4/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết 

Thanh minh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phổ biến, giáo dục pháp luật về 

các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Cuộc điều tra Doanh nghiệp năm 2020; 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:  

 1. Tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết Thanh minh để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Cảnh báo người dân không nên về quê và không tụ tập đông 

người vào dịp Tiết Thanh minh năm 2020, thực hiện đúng quy định cách ly toàn xã 

hội để phòng, chống dịch bệnh. 

 2. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã 

hội quan tâm 

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

năm 2007; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Luật Dược năm 2016 và các 

văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, 

pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch 

bệnh COVID-19, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình 

dịch.  

Vận động người dân thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại rượu, 

bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, Chỉ thị 

số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ 

đạo thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ 

năm 2008; Luật Đường sắt năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.  

3. Tuyên truyền cuộc điều tra Doanh nghiệp năm 2020 

 Thông tin kịp thời về mục đích, ý nghĩa, nội dung, những điểm mới trong 

thực hiện cuộc điều tra Doanh nghiệp năm 2020, diễn ra từ ngày 01/4/2020 đến 
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ngày 30/5/2020, đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên 

địa bàn huyện, bảo đảm thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, 

chính xác cho điều tra viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng 

doanh nghiệp đối với hoạt động thống kê và việc chấp hành pháp luật về thống kê. 

Đồng thời thông qua công tác tuyên truyền để giúp lãnh đạo các cấp hiểu được tầm 

quan trọng của Cuộc điều tra, từ đó chỉ đạo thực hiện tốt cuộc điều tra ở địa 

phương. 

Nhấn mạnh, năm 2020 là năm đầu tiên cả nước triển khai áp dụng phương 

pháp thu thập thông tin bằng hình thức trực tuyến (webform) trong Điều tra doanh 

nghiệp. Kết quả điều tra sẽ phản ánh quy mô, cơ cấu, tình trạng hoạt động sản xuất 

kinh doanh và mức độ tiếp cận, ứng dụng công nghệ 4.0 của các doanh nghiệp; là 

căn cứ quan trọng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách về phát triển 

doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, địa phương và 

các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có trách nhiệm cung cấp đầy 

đủ, chính xác và kịp thời số liệu trên Trang thông tin điện tử của Điều tra Doanh 

nghiệp tại địa chỉ: http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn. 

 Phản ánh kịp thời, đầy đủ về tình hình thực hiện Cuộc điều tra trên địa bàn 

huyện; tăng cường đăng tải các phóng sự, tin, bài, hình ảnh, chuyên trang, chuyên 

mục về cuộc Điều tra. 

 Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/5/2020. 

 Các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ 

(Mục Văn bản chỉ đạo điều hành)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- CPVP; 

- Lưu: VT, V     - Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Hoàng Quy 

 
 

http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/
http://stttt.langson.gov.vn/

		2020-04-08T21:56:39+0700




