
UBND QUẬN LONG  BIÊN 
TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN 

 
Số:        /BC-MNCE 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Long Biên, ngày  23  tháng  10   năm 2021 

 
BÁO CÁO  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

 

 

1. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp/trực tuyến: 

- Tổng số buổi: 01 

- Thời gian thực hiện: 25 phút , Địa điểm: Phòng hội đồng 

- Số người dự: CBGVNV  53; HS  0; Thành phần khác (ghi rõ)  

- Nội dung: Công văn ban hành kèm theo quyết định số  1782/QĐ-
BGTVT  ngày 11/10/2021  của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải  về quy định 
tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm 
bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.  

Công văn số 1918/UBND-YT ngày 14/10/2021 của UBND quận Long 
Biên về việc thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ 
tịch UBND thành phố HNvề triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong 
tình hình mới. 

- Hình thức: trực tuyến qua Zoom. 

2. Số bài tuyên truyền: 

- Đăng trên cổng TTĐT của đơn vị: 06 

- Gửi qua các ứng dụng tin nhắn điện tử: 0 

- Nội dung:  

+ Khai báo y tế trung thực, nhất là khki đến từ vùng dịch 

+  10 lời khuyên dinh dưỡng gia đình trong mùa COVID-19 

+ Một số món ăn giúp tăng sức đề kháng cho trẻ trong mùa dịch Covid-19 

+ Rửa tay đúng cách là biện pháp hàng đầu ngừa COVID-19  

+ Chăm sóc sức khỏe mẹ bầu trong mùa dịch COVID-19 

+Sự nguy hiểm của biến thể SARS-CoV-2 MU 

3. Tuyên truyền trực quan: 

- Hình thức (pano, áp phích, bảng điện tử…): áp phích 

- Nội dung: Thông điệp 5k phòng chống dịch COVID-19 



4. Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh 

- Số buổi: 04 

- Thời gian thực hiện: 15 phút ngày 13/10/2021; 14/10/2021; 20/10/2021; 
21/10/2021. 

- Nội dung: 

+ Thông điệp 5k phòng chống dịch COVID-19. 

+ Công văn ban hành kèm theo quyết định số  1782/QĐ-BGTVT  ngày 
11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải  về quy định tạm thời về thí 
điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng 
an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.  

+Công văn số 1918/UBND-YT  ngày 14/10/2021  của UBND quận Long 
Biên về việc thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ 
tịch UBND thành phố HNvề triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong 
tình hình mới. 

5. Kiến nghị, đề xuất (Nếu có) 

- Không. 
 
Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT Quận Long Biên      để BC; 
- Lưu: VP (02). 

 
HIỆU TRƯỞNG  

 
 
 
 
 

Vũ Thị Phương 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


