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V/v định hướng nội dung tuyên truyền công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy,
t
s ảng toàn huyện,
- y ban Mặt trận T qu c Việt m u ện
oàn t ể chính trị - xã hộ u ện,
ng n
và
ng t n u ện.

ự ện ng v n s 09-CV/TBTT ngà 01/10/2021 ủ Tiểu Ban tuyên
truyền phòng, ch ng dịch Covid-19, n u n g o n ủ
n
về v ệ
ịn
ng nội dung tuyên truyền phòng, ch ng dịch Covid-19.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy ịn
ng công tác tuyên truyền phòng, ch ng
dịch Covid-19 v
ng ệp “Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công,
khôi phục kinh tế - xã hội”, cụ thể n s u:
1. Truyền
t ng ệp th ng nhất nhận th c về chuyển dịch trạng thái
“Zero Cov d” sang “Thí h ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh” v i 06 nguyên tắ
bản, c t lõi: “Y tế là trụ cột, là trung tâm; kinh tế l ơ
bản, là nền tảng; dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; ổn định chính trị - xã
hội là trọng yếu v thường xuyên; vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thứ n ười dân là
đ ều kiện tiên quyết; an to n để sản xuất, sản xuất phải an toàn”.
Tuyên truyền việc rõ việc ngừng “Zero Cov d” ể chuyển sang “ hun
sống với dịch bệnh” k ng ng ĩ là m cửa ồ ạt, mất kiểm soát, mất cảnh giác.
Tinh thần “m cử ” ủ
úng t
ợc quán triệt là “ n toàn ến âu m cử ến
” “m cửa
âu n
p ả n toàn”. ực hiện từng b c chắc chắn ể thiết
lập trạng thái thích ng an toàn và linh hoạt áp dụng cho từng ị p
ng bảo ảm
hài hòa giữa n i lỏng từng b c và an toàn dịch bện trong
t ếp tụ ặt mục
tiêu s c khỏe, tính mạng ng ời dân lên trên hết tr c hết.
2. Tiếp tục tuyên truyền, tạo sự ồng thuận trong xã hộ ể mang lại hiệu
quả t t nhất cho khâu thự t
i v i chính sách phòng, ch ng dịch trong trạng
thái “Thí h ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” v i hai mục
tiêu: (1) hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do Covid-19, bảo vệ tối
đa sức khỏe, tính mạng của n ười dân; (2) khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội
tron đ ều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu qủa dịch Covid-19.
Cần phân tích, làm rõ khái niệm “thích ứng an toàn” cả từ g
ộ ng ời dân,
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doanh nghiệp và chính quyền các cấp; “linh hoạt có kiểm soát, kiểm soát hiệu qủa
là gố ”, linh hoạt n ng k ng nâng o n g ấp ộ dịch mà không dựa theo
tiêu í.
ị p
ng k ng tự quyết ịnh áp dụng các biện pháp cấp ộ dịch
o n oặc thấp n mà p ải thực hiện theo sự ch ạo th ng nhất của UBND
t nh và huyện nhằm giảm thiểu phạm v t
ộng ảm bảo tạo ều kiện t
o
hoạt ộng sinh hoạt củ ng ời dân và phát triển kinh tế - xã hội.
3. Tiếp tục tuyên truyền, biểu d ng n ững nỗ lực và kết quả trong công
t
ều trị
m s bệnh nhân nặng và chuyển nặng nhằm chia sẻ v i những hy
sinh, gian kh của lự l ợng b sĩ tu ến ầu v i mục tiêu giảm thiểu ca tử vong.
Tuyên truyền khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt ộng sản xuất, kinh
do n ể ạt mụ t u t ng tr ng kinh tế ảm bảo an sinh xã hội; biểu d ng kịp
thời những nỗ lự v ợt k k n
ng g p ủa kh i doanh nghiệp chung tay hỗ
trợ phòng, ch ng dịch cả về vật chất, trang thiết bị y tế, thu c, kit xét nghiệm và
ng g p vào Quỹ vắc-xin, nhằm ộng viên doanh nghiệp tích cự
ng g p
nguồn lực phục vụ thực hiện t t các chủ tr ng
ờng l i, chính sách củ Đảng,
à n c, của t nh và huyện trong việc thích ng an toàn, linh hoạt và kiểm soát
hiệu quả dịch bện ể phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
4. ng ờng tuyên truyền công tác ch ạo ều hành của UBND t nh,
chính quyền các cấp trong việ ng n ặn, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát
triển kinh tế - xã hội của t nh và huyện trong trạng thái “Thí h ứng an toàn, linh
hoạt và kiểm soát hiệu qủa dịch bệnh”.
5. Tiếp tục tuyên truyền ến cán bộ, ảng viên và Nhân dân trong huyện
nhận th rõ qu n ểm phòng dị
n
ng dịch, phòng dịch t t sẽ tr n
ợc
lây nhiễm, hạn chế tử vong; nâng cao nhận th c, trách nhiệm ng ĩ vụ của bản
t ân i v g
n ộng ồng trong phòng, ch ng dịch bệnh; chấp hành nghiêm
các chủ tr ng g ải pháp của UBND t nh và huyện về phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian t i.
6. Chủ ộng, kịp thời phản hồi, giả t í
ều ch nh các thông tin trên
mạng xã hội gây tâm lý bi quan, tiêu cực, tạo tâm lý kỳ vọng không có s . Phản
bác các luận ệu xuyên tạ kí
ộng, sai sự thật về công tác phòng, ch ng dịch
bệnh Covid-19 tr n ịa bàn huyện. Giảm b t l ợng tin t c phản ánh không có
chiều sâu về diễn biến dịch bện ; k ng
s liệu mà thiếu phân tích, thiếu kiểm
ch ng; không giật tít lệch lạc bản chất về những vấn ề n
kết quả, kết
luận cu i cùng.
7. Tiếp tục thông tin cụ thể về tình hình kiểm soát dị tr n ịa bàn xã, thị
trấn (những kết quả ạt ợc, những vấn ề m i phát sinh); các giải pháp cụ thể
phòng, ch ng dịch (giãn cách, phong toả ở đâu dừng giãn cách ở đâu những việc
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n ười dân cần l m đượ l m v
đ ều kiện đ kèm). Tiếp tục thông tin về các
hoạt ộng hỗ trợ, thiện nguyện g úp ỡ những ng ờ g
n
oàn ảnh khó
k n;
tấm g ng tự lực, tự ờng chiến thắng hoàn cản k k n
ến thắng
dịch bệnh.
p
ng
qủa./.

n nộ dung ng v n nà và t n
n t ực tế củ
qu n
n vị ịa
ề nghị triển khai công tác tuyên truyền bằng hình th c phù hợp, hiệu

n ận:
- Ban Tuyên gi o n ủ
o o),
ờng trự u ện ủ
o o),
kín gử
- u n u n g o u ện ủ .
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