
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tiếp tục tổ chức đợt tuyên truyền cao 

điểm về phòng, chống dịch COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

 

      Kính gửi:  

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

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

- Các sở, ban, ngành có Trang thông tin điện tử; 

- Các sở, ban, ngành xuất bản Bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và 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. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả 

nước tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp. Tại thành phố Hồ Chí Minh và một số 

tỉnh phía Nam đã ghi nhận nhiều ca nhiễm ở cộng đồng với nguồn lây chưa xác định. 

Một số tỉnh, thành phố tiếp giáp Vĩnh Phúc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội hằng 

ngày vẫn xuất hiện các ca dương tính mới.  

Tại Vĩnh Phúc, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, sự vào cuộc của 

cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh, chúng ta đã khống chế được đợt bùng phát dịch thứ hai trên địa bàn (từ 

ngày 05/6/2021 đến ngày 06/7/2021, Vĩnh Phúc đã có 31 ngày liên tiếp chưa phát 

hiện trường hợp mắc/nghi ngờ mắc COVID-19 trong cộng đồng). Tuy nhiên, diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh tại các địa phương khác luôn đe dọa nguy cơ bùng phát 

dịch trên địa bàn tỉnh; từ ngày 07/7/2021 đến ngày 09/7/2021, Vĩnh Phúc đã phát 

hiện thêm 07 ca dương tính với SARS-CoV-2 và đều là các trường hợp mắc COVID-

19 ngoại lai từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh.  

Để chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

nhằm bảo vệ, giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua,  

hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xâm nhập dịch bệnh và bùng phát dịch trên địa 

bàn tỉnh; đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng con người, góp phần giữ vững ổn 

định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông 
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trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức đợt tuyên truyền 

cao điểm về phòng, chống dịch COVID-19, với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh và các hướng 

dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Tuyên truyền trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực 

hiện phòng, chống COVID-19 theo phương châm “5K + vắc xin”, nhất là đeo khẩu 

trang khi đi ra ngoài, không tụ tập đông người; kết hợp giải pháp công nghệ để chủ 

động chống dịch, sản xuất kinh doanh an toàn; chủ động, linh hoạt, sáng tạo để thực 

hiện mục tiêu kép.  

3. Tuyên truyền sự cần thiết phải tiêm vắc xin, tổ chức thực hiện tiêm vắc xin 

theo thứ tự ưu tiên một cách hợp lý, hiệu quả; trước hết ưu tiên cho các lực lượng 

tuyến đầu và các địa bàn trọng điểm về dịch COVID-19 để người dân hiểu, tự giác 

và tích cực tham gia.  

4. Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời cung 

cấp thông tin cho người dân về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch 

được áp dụng trên địa bàn; thông báo cho người dân những địa điểm nguy cơ để 

người dân biết, khai báo với cơ quan y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời; phối 

hợp với các sở, ban, ngành liên quan để thường xuyên truyền thông khuyến khích 

nhân dân giám sát, phát hiện người từ những địa điểm nguy cơ về nơi cư trú trên địa 

bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo không đúng sự thật.  

5. Biểu dương kịp thời những điển hình, những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh; các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ thể hiện tinh thần 

đoàn kết, thống nhất của người dân, của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm 

phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền./. 

 

Nơi nhận: 
- 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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