UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 129 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 01 năm 2022

V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng,
chống dịch COVID-19 trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 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 Vĩnh Phúc;
- 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.
Trong những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn
biến theo chiều hướng phức tạp hơn, số ca mắc tăng nhanh ở tất cả các huyện, thành
phố, nhất là số ca mắc trong cộng đồng. Đáng chú ý là dịch đã có sự lây lan trong
một số trường học, khu vực chợ, trong khu công nghiệp…
Để tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm
trong Nhân dân về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID19, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Thông tin
và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền các
nội dung cụ thể như sau:
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:
- Tuyên truyền kịp thời các chỉ đạo, biện pháp, chủ trương của Đảng, Nhà nước,
của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và của ngành y
tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ tính mạng của người dân, đặc biệt là các văn
bản: (i) Văn bản số 309/CV-BCĐ ngày 13/01/2022 về việc tiếp tục tăng cường thực
hiện cácbiện pháp cấp bách, tạm thời để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các
cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; (ii) Văn bản số 207/CV-BCĐ ngày
10/01/2022 hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người
được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc và (iii) Văn bản số 229/CV-BCĐ ngày 11/01/2022 chỉ đạo tăng
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cường thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (gửi kèm Văn bản này).
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, ý thức tự
giác, tự bảo vệ trước các tình huống của dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là,
mất cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định;
nhận thức rõ việc tiêm đủ 01 mũi vắc xin nhưng nếu phòng, chống dịch không tốt,
người dân vẫn có thể bị nhiễm và lây lan cho người khác.
- Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các Tổ COVID
cộng đồng, Tổ liên gia tự quản; tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân
điển hình, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, nhất là lực
lượng tuyến đầu trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; phản ánh kịp thời để lên án
các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, lợi dụng tình hình dịch bệnh để
trục lợi cá nhân.
- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân; đấu tranh, phản
bác kịp thời những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng,
chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát
tán thông tin thiếu khách quan, không có kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh Truyền hình 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...
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);
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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