TỈNH ỦY HẬU GIANG
*
Số 602-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hậu Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2022

V/v đẩy mạnh tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Báo Hậu Giang,
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được
kiểm soát. Các cấp, các ngành trong Tỉnh đã quyết liệt triển khai thực hiện hiệu
quả Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng,
chống dịch Covid-19, Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, trước
sự xâm nhập của các biến thể phụ của Omicron và hiệu quả, khả năng bảo vệ của
vắc xin giảm dần theo thời gian. Một bộ phận cán bộ, nhân dân có tâm lý chủ quan
trong phòng, chống dịch Covid-19, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng hiện có
xu hướng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, tác động đến sức
khỏe, tâm lý, đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.
Quán triệt và thực hiện Công văn số 3616-CV/BTGTW, ngày 15/8/2022 của
Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid-19. Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn
Tỉnh, bảo vệ và duy trì thành quả chống dịch thời gian qua, ổn định, phát triển kinh tế
- xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Báo
Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy
- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan
điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương
về phòng, chống dịch Covid-19, của Tỉnh, nhất là Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày
17/3/2022 của Chính phủ, Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ
tướng Chính phủ; Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng
Chính phủ; Công văn số 570-CV/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó phát huy vai trò, trách
nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, sự nêu gương của người đứng
đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai quyết liệt các giải pháp tiêm
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chủng vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Ban Chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm không
bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của ngành Y tế; hoàn thành tiến
độ theo Trung ương giao việc tiêm mũi 3, 4 cho đối tượng chỉ định và mũi thứ 2
cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
- Các địa phương, đơn vị nắm chắc và theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến
dịch bệnh; từ đó chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan
tích cực tuyên truyền phù hợp với mọi tình huống của dịch.
- Chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng,
hệ thống thông tin cơ sở bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh
làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp
ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân tham gia phòng, chống dịch.
Trong đó, tập trung một số nội dung tuyên truyền sau:
(1) Tuyên tuyền, khuyến cáo thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch
(xét nghiệm, cách ly, điều trị) và các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức “2K
(khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân
và các biện biện pháp khác” trước các biến thể mới của Covid-19. Tuyên truyền nêu
cao tính tự giác tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mục tiêu
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh đề ra; tự kiểm tra, rà soát thông tin
tiêm chủng Covid-19 của cá nhân trên ứng dụng PC-Covid, Hồ sơ sức khỏe điện tử,
VNEID, trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19: https://tiemchungcovid19.gov.vn/.
(2) Tuyên truyền, lan tỏa hiệu quả, lợi ích của vắc xin phòng dịch Covid-19;
khuyến khích, vận động người dân tích cực tiêm vắc xin đầy đủ và đúng hạn các
loại vắc xin được khuyến nghị của y tế để bảo vệ bản thân và cộng đồng, nhất là
các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, những người
muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; tuyên
truyền việc tiêm phòng ngừa Covid-19 là một trong những biện pháp hiệu quả nhất
trong phòng, chống dịch bệnh; tiêm vắc xin phòng Covid-19 là nghĩa vụ, là quyền
lợi, là trách nhiệm của người dân, là hành vi ứng xử văn hóa; tuyên truyền, hướng
dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm và tái nhiễm Covid-19. Thông tin đầy
đủ, chính xác, kịp thời về chiến dịch tiêm chủng vắc xin do Trung ương, địa
phương đề ra.
(3) Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng “Kiên trì, kiên định, kiên quyết kiểm
soát dịch Covid-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch bệnh để thúc đẩy hồi phục kinh tế nhanh và phát triển bền vững”; “đặt sức
khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết để hành động”; “phòng bệnh
hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, “đi từng ngõ, gõ từng
nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin cũng như phòng, chống dịch Covid-19
và các dịch bệnh khác”.
(4) Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nêu bật những kết quả đã đạt
được của các cấp, các ngành và người dân trong phòng, chống dịch; lan tỏa các
điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;
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tuyên truyền tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, vai trò tiên phong, gương mẫu
của cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phòng, chống dịch;
nhất là tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Ngoài những nội dung trên, các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo ngành chuyên
môn tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin ở từng địa bàn dân cư;
công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn đến người dân biết, để đi tiêm chủng
kịp thời.
2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo, đài, các
trang, cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở, các doanh nghiệp viễn
thông, mạng xã hội trên địa bàn Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiêm vắc
xin phòng Covid-19. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông
tin sai quy định.
- Chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin
phòng Covid-19 có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, các đối
tượng có nguy cơ cao; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông
tin và Truyền thông trong cung cấp thông tin, chỉ đạo, định hướng và quản lý thông
tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền tiêm vắc
xin cho học sinh và phụ huynh, nhất là đối tượng từ 5 đến dưới 18 tuổi; tổ chức các
hoạt động ngoại khóa để tư vấn cho phụ huynh, học sinh, tạo sự đồng thuận trong
học sinh và phụ huynh.
3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
- Căn cứ tình hình thực tiễn, các đơn vị vận dụng các hình thức tuyên truyền,
nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội để thông
tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với đối tượng; đồng thời
vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia tiêm vắc xin đầy đủ,
đúng lịch, để phòng tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại.
- Tăng cường theo dõi, nắm dư luận xã hội trước diễn biến mới của tình hình
dịch bệnh và việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.
- Phối hợp với các địa phương tổ chức các đội hình tuyên truyền, vận động cán
bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia tiêm vắc xin tại địa bàn dân
cư; tình nguyện tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng tiêm vắc xin cho người dân.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Tham mưu Tỉnh ủy quán triệt, tuyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống
dịch Covid-19 bằng các hình thức phù hợp; định hướng tuyên truyền việc tiêm vắc
xin phòng Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.
- Cập nhật thường xuyên kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh
tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trên địa bàn. Chỉ đạo lực
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lượng tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực đăng tải, chia
sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống về tiêm vắc xin; đồng thời nắm tình hình tư
tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước diễn biến mới của dịch bệnh.
5. Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang và hệ
thống thông tin cơ sở
- Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông
tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nhất là mở chuyên mục, diễn đàn, đưa
tin, bài, phóng sự, video clip ngắn thông tin, hướng dẫn điều trị người bị nhiễm
Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; lan
tỏa các điển hình người tốt, việc tốt…, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Kiểm duyệt chặt chẽ các tin, bài có tính bình luận, dự đoán về diễn biến của
dịch bệnh. Đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, kích
động về công tác phòng, chống dịch.
Ngoài nội dung trên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tổ chức
chuyên mục về tình hình dịch bệnh và vắc xin phòng Covid-19 vào khung giờ phù
hợp để người dân tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời.
Đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công
văn này.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Sở Y tế,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Lưu VPTU.N

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Trần Văn Huyến

