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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền thực hiện Kế hoạch
số 29/KH-UBND ngày 10/02/2022
của UBND tỉnh về phòng, chống
dịch COVID-19 trong tình hình mới
trên địa bàn huyện năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh
về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái
Nguyên năm 2022; Công văn số 155/STTTT-TTBCXB ngày 14/2/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 29/KHUBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh.
Nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch
COVID-19 trong tình hình mới, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn tập trung thông tin, tuyên truyền các nội dung sau:
1. Nội dung tuyên truyền
- Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác,
chủ động phòng, chống dịch trước nguy cơ bùng phát của các biến thể SARSCoV-2; luôn chủ động đi trước một bước về truyền thông; đẩy mạnh công tác
truyền thông, bảo đảm đúng định hướng, đúng quan điểm, chủ trương của Đảng,
Nhà nước.
- Tăng cường thời lượng tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 và diễn biến của dịch bệnh; các nội dung chỉ đạo của Trung ương và
của tỉnh để người dân chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang lo lắng,
không chủ quan, lơ là; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, nghiêm
túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đồng hành với chính
quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch.
- Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 hướng tới
nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của Nhân dân; tạo niềm tin, sự đồng
thuận của Nhân dân, để đảm bảo mọi người dân nắm rõ các chủ trương, quy
định và thực hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của
tỉnh, của huyện không để dịch lây lan trong gia đình và cộng đồng; các doanh
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nghiệp phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để có thể duy
trì sản xuất kinh doanh.
- Tuyên truyền thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt là chỉ
huy, điều phối, phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả các tình huống dịch
bệnh; xác định 03 trụ cột trong phòng chống dịch (cách ly - xét nghiệm - điều
trị), công thức “5K + vắc xin, thuốc + các biện pháp điều trị + công nghệ + đề
cao ý thức người dân + các biện pháp khác”; bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả
giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết.
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để tất cả các tổ chức, đơn vị đều sử
dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào; người dân ứng dụng công nghệ
thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cài đặt và bật ứng dụng PCCovid trên điện thoại để thực hiện quét mã QR khai báo y tế khi đến các tổ chức,
cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng, tập trung đông người.
- Công bố, công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế, của
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện và các cơ sở khám
chữa bệnh trên địa huyện để tiếp nhận, cung cấp thông tin về tình hình dịch
bệnh, điều phối tiếp nhận bệnh nhân điều trị.
- Đa dạng hóa các loại hình và phương tiện, phương thức thông tin, tuyên
truyền; thường xuyên, chủ động cung cấp thông tin kịp thời về dịch COVID-19
đảm bảo khoa học, chính xác.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin
Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của
huyện theo các nội dung tại mục 1 văn bản này, nhằm tuyên truyền, vận động
người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19
để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền các nội dung tại mục 1 văn bản này;
dành thời lượng tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 và diễn biến của dịch bệnh; các nội dung chỉ đạo của Trung ương và
của tỉnh, nhằm tạo sự hưởng ứng, tham gia của xã hội trong phòng, chống dịch
COVID-19; phản ánh đúng sự thật, có phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện,
không để gây hiểu sai, hoang mang trong dư luận; tích cực đấu tranh phản biện các
thông tin xấu độc, xuyên tạc, làm sai lệch chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà
nước; vận động người dân nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành các quy định về
phòng, chống dịch COVID-19… trên hệ thống truyền thanh của huyện.
- Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội
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dung đa dạng, phong phú để người dân nắm chắc tình hình dịch bệnh, hiểu rõ về
các biện pháp phòng, chống dịch mỗi cá nhân cần thực hiện; vai trò, hiệu quả,
trách nhiệm của việc tiêm vắc xin...
- Phản ánh, phân tích kết quả phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế - xã
hội; kịp thời cổ vũ, biểu dương các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, các
mô hình phòng, chống dịch hiệu quả; đồng thời, phê phán mạnh mẽ những tập
thể, cá nhân vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch.
4. UBND các xã, thị trấn
- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh
cấp xã; trang thông tin điện tử và các hình thức tuyên truyền phù hợp tại địa
phương theo các nội dung tại mục 1 văn bản này, nhằm tuyên truyền, vận động
người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19
để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
- Thực hiện tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung của
Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Đài Truyền thanh cấp huyện trên hệ
thống truyền thanh cấp xã. Đăng tải danh sách Tổ công tác hỗ trợ, điều trị
COVID-19 tại cộng đồng của các xã, thị trấn trên trên trang thông tin điện tử, để
kịp thời hỗ trợ, tư vấn, điều trị người nhiễm COVID-19 tại địa phương.
(Có Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về
phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái
Nguyên năm 2022 gửi kèm theo)
Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
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