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V/v tập trung tuyên truyền nội dung 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 5  năm 2021 

Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn 

nghệ Vĩnh Phúc; Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị có rang thông tin điện tử, bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 223-CV/BTGTU 

ngày 10/5/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, để 

tăng cường cao độ công tác tuyên truyền, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, kiềm chế và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó, dập 

dịch, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền một 

số nội dung trọng tâm sau: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền 

- Tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền sâu đậm hơn nữa công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sâu sát, kịp thời, hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh và của 

cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với việc triển khai thực hiện nghiêm, 

quyết liệt, sáng tạo các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia để góp phần ổn định tình 

hình tư tưởng trong Nhân dân.  

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Thông báo Kết luận số 203-TB/TU 

ngày 03/5/2021 và Thông báo Kết luận số 204-TB/TU ngày 05/5/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; các nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống 

dịch Covid-19, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ 00 giờ ngày 

01/5/2021 và các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

- Tuyên truyền những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh từ tỉnh 
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đến cơ sở trên địa bàn tỉnh, nhất là lực lượng tuyến đầu trực tiếp tham gia phòng, 

chống dịch bệnh; các hoạt động thăm hỏi, động viên Nhân dân ở các khu cách ly tập 

trung, địa bàn bị cách ly xã hội, nhất là những người ở tuyến đầu chống dịch; công 

tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở. 

- Tập trung tuyên truyền khuyến cáo người dân về các quy định trong phòng, 

chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế để người dân biết, hiểu và thực 

hiện đúng. Tuyên truyền để người dân tăng cường cài đặt và sử dụng các ứng dụng 

công nghệ thông tin (Bluzone) trong phòng, chống dịch; khai báo y tế điện tử. Thông 

tin kịp thời các tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh; không nghiêm túc trong thực thi công vụ. 

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước, cũng như trên thế giới. Đồng thời, 

tuyên truyền để người dân có thái độ đúng mực, tránh các hành vi, thái độ phân biệt 

trong ứng xử với người nước ngoài đến từ những nước có dịch bệnh Covid-19 đang 

cư trú và làm việc hợp pháp trên địa bàn tỉnh.  

- Tập trung tuyên truyền về chủ trương, các giải pháp phát triển KT-XH của 

tỉnh; tăng cường lượng tin, bài tuyên truyền động viên, cổ vũ các cấp, các ngành, 

doanh nghiệp, Nhân dân chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và nhiệm vụ chính trị năm 2021. 

- Kiểm duyệt chặt chẽ các tin, bài. Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông 

tin, quan điểm sai trái, thù địch; tuân thủ sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và sử 

dụng các nguồn thông tin chính thức do các cơ quan chức năng cung cấp. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các hình thức tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện văn bản chỉ 

đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông về phòng, chống 

dịch Covid -19 đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm - Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các nội 

dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố, 

các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);  

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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