
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên  

truyền thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về các nhiệm vụ sau Tết  

Nguyên đán Nhâm Dần 2022   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 02 năm 2022 

 

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 trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị 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. 

 

Thực hiện Văn bản số 843/UBND-TH1 ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

COVID-19, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị: 
1. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh 

Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc, các cơ quan, đơn vị có 

trang thông tin điện tử và xuất bản bản tin cùng các hình thức thông tin cơ sở 

khác đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung sau: 

- Tiếp tục bám sát quan điểm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản huớng dẫn 

của Bộ Y tế, các bộ, ngành, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về 

phòng, chống dịch COVID-19: Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, Quan điểm 

trong chuyển trạng thái phòng, chống dịch COVID-19 là ‘thích ứng, linh hoạt, hiệu 

quả, an toàn” nhưng phải đồng bộ trong đề ra các quy định và thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch, trong mọi hoạt động, ở tất cả các lĩnh vực, phạm vi, ở các 

cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp.  

Với tỷ lệ người nhiễm SARS-CoV-2 trên dân số khá cao như hiện nay, trong 

khi năng lực các cơ sở điều trị COVID-19 tập trung có giới hạn; thống nhất triển 

khai thực hiện việc song song điều trị F0 tại các cơ sở điều trị và điều trị F0 tại 

nhà/nơi lưu trú ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích 

điều trị tại nhà với các trường hợp đủ điều kiện theo hướng dẫn của ngành y tế. 
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- Thông tin, tuyên truyền về những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh 

vực của đất nước, của tỉnh, việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch 

bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động ra quân, thi đua lao động sản 

xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm, tạo khí thế phấn khởi, phấn đấu thực hiện thắng 

lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.  

- Tuyên truyền lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch, các ngành 

giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn dịch 

bệnh; tập trung tuyên truyền việc đăng cai tổ chức môn Golf và Muay Đại hội Thể 

thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Seagame 31) tại Vĩnh Phúc (dự kiến từ 12/5/2022- 

25/5/2022) gắn với tuyên truyền thành tựu về kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh 

quê hương, giá trị truyền thống dân tộc, con người Vĩnh Phúc. 

- Thông tin kịp thời tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là giá các mặt 

hàng thiết yếu phục vụ người dân; tình hình dịch bệnh trong tỉnh và cả nước, kịp 

thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai, tình hình dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi; tăng cường bản tin về tình hình an toàn giao thông trong các ngày 

đầu năm mới sau Tết Nguyên đán. 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông dành thời lượng thỏa đáng tuyên truyền 

công cuộc Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. 

- Tăng cường phản ánh, phổ biến các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển 

hình trong lao động, học tập, sản xuất; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, 

tiêu cực, sai sự thật, cản trở công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã và các 

hình thức truyền thông cơ sở khác trên địa bàn tuyên truyền thường xuyên, liên tục 

về các nội dung tại Mục 1 nêu trên bằng nhiều hình thức khác nhau như: hệ thống 

đài truyền thanh cơ sở cấp huyện và cấp xã, mạng xã hội zalo, facebook; tuyên truyền 

trực quan, lưu động. 

- Chủ động và tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn 

quản lý. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị 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);  

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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