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Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Văn bản số
7354/UBND-TH2 ngày 25/8/2021 của
UBND tỉnh.

Kính gửi:
-

Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
Văn phòng HĐND-UBND huyện;
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
Công an huyện;
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện;
Trung tâm Y tế huyện;
UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 7354 /UBND-TH2 ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 10/8/2021
của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
trong tình hình hiện nay.
Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào,
đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống
đại dịch COVID-19. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số
nhiệm vụ tuyên truyền như sau:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và
Thể thao; Đài truyền thanh các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội
dung sau:
Tuyên truyền Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi
đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công
tác phòng, chống đại dịch COVID-19; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,
chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ
phòng, chống dịch COVID-19 huyện.
-

Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh 03 mục tiêu: (1) Ngăn chặn, kiềm
chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đưa đất nước trở lại
trạng thái bình thường; (2) Bảo đảm “mục tiêu kép”: Phòng, chống dịch
bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện cho
phục vụ sản xuất, kinh doanh; (3) Tập trung hỗ trợ các tỉnh, thành phố; các
khu vực, địa bàn có số ca nhiễm cao, tình hình, diễn biến dịch phức tạp; phát
động và ủng hộ người dân Vĩnh Phúc gặp khó khăn ở các tỉnh, thành phố
thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
-
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Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn
lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh; các yếu tố và
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của
các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với đại dịch
COVID-19; truyền thông giáo dục sức khỏe để Nhân dân nâng cao nhận thức,
thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, trong
đó, chú trọng thông điệp “5K + vắc xin” của Bộ Y tế, “Thông điệp 5K và 5T”
của tỉnh và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hoạt
động của Tổ phòng, chống COVID- 19 cộng đồng, Tổ an toàn COVID-19 trong
các doanh nghiệp; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham gia
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh”; phong trào “Công nhân lao
động tỉnh Vĩnh Phúc chung sức cùng chính quyền trong phòng, chống dịch
COVID-19, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh”.
-

Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước
và của tỉnh đối với công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; phản ánh
những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế trong đàm phán, mua và cung ứng vắc xin,
đáp ứng nhu cầu sử dụng vắc xin của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID19; tuyên truyền về hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 nhằm
đạt được miễn dịch cộng đồng; tuyên truyền kêu gọi người dân yên tâm, tin
tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần “Tiêm vắc xin
phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng
đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, đồng hành ủng
hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19.
-

Đẩy mạnh tuyên truyền những nỗ lực, kết quả tích cực trong phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh; quyết tâm giữ vững thành quả trong
phòng, chống dịch; thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển
kinh tế, đặt việc chăm sóc và bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết;
các chủ trương, chính sách của tỉnh trong phòng, chống dịch; các hoạt động
kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh; việc các cơ quan, địa
phương chủ động tổ chức điều tra, rà soát, xác minh tất cả các trường hợp đến
hoặc về Vĩnh Phúc từ vùng dịch; việc xét nghiệm sàng lọc, cách ly y tế theo quy
định; việc phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các 0 dịch (nếu có)...
-

Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau;
tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp;
những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch COVID19; phản ánh các tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành các quy định về
phòng, chống dịch bệnh, không nghiêm túc trong thực thi công vụ; phê phán các
hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công
tác phòng, chống dịch; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch,
kiểm soát chặt chẽ thông tin xấu độc, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch
COVID-19.
-

Tuyên truyền để người dân Vĩnh Phúc hiểu, vận động người thân, con
em đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố
-
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đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg an tâm, tuân thủ thực
hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không rời địa bàn, tiếp tục ở lại
theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy” (trừ những người được chính quyền
cho phép).
Cân đối dung lượng, thời lượng thông tin về tình hình phòng, chống
dịch bệnh và các thông tin khác phù hợp diễn biến tình hình và theo chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh; của huyện tăng cường những thông tin tích cực, có phân
tích, đánh giá, tạo sự yên tâm, tin tưởng trong nhân dân.
-

Quán triệt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo thực hiện
nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử
dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và Bộ Quy tắc ứng xử trên
mạng xã hội; không đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có xu
hướng kích động, thông tin có yếu tố nhạy cảm có thể gây hoang mang dư luận
xã hội; xử lý nghiêm các cán bộ, phóng viên, biên tập viên vi phạm quy định
trong tác nghiệp, chuyên môn, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng
mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.
-

Không đưa các phát ngôn, tin, bài giật tít gây hoang mang, lo lắng,
hoảng sợ, phân tâm; nếu không thật sự cần thiết, hạn chế tối đa thông tin người
chết, tai biến sau tiêm, những sơ xuất trong thời điểm dịch bệnh; cân bằng thông
tin giữa chuyên môn chống dịch và bảo đảm đời sống, tâm lý của nhân dân vùng
có dịch; không so sánh chiến lược, phương pháp phòng, chống dịch giữa các
nước gây những hoang mang, phân tâm về phòng, chống dịch; không tổ chức
khảo sát, thăm dò, lấy ý kiến bạn đọc để bình luận, định hướng theo chủ ý của
báo, đài hoặc tạo ra những bình luận, nhận xét không có lợi cho công tác chỉ đạo
phòng, chống dịch; không thông tin, bình luận, phân tích về những vấn đề Chính
phủ còn đang thảo luận, cho ý kiến (như chiến lược phòng, chống dịch; kế hoạch
phong tỏa địa phương...).
-

Phản bác, lên án kịp thời các thông tin xuyên tạc, kích động, chống phá
trên không gian mạng.
-

- Thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh COVID19 phát sóng vào các khung giờ vàng, ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên
truyền công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền trên các hình
thức truyền thông cơ sở; tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ
thống đài truyền thanh huyện, xã nhằm thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh,
các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch; có giải pháp tuyên truyền về công
tác phòng, chống dịch trên nền tảng công nghệ số, đẩy mạnh tuyên truyền các
nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau
như: qua hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền lưu động; qua các trang mạng
xã hội; qua trang thông tin điện tử của đơn vị như: Facebook, Zalo, Fanpage...để
thông tin hỗ trợ đến với công dân Vĩnh Phúc một cách chính xác, đầy đủ và sớm
nhất, tuyên truyền các kênh tiếp nhận thông tin người dân Vĩnh Phúc đang sinh
sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang thực hiện
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg tại các kênh:
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+ “Danh sách đường dây nóng phục vụ phản ảnh của người dân Vĩnh
Phúc từ các vùng có dịch COVID-19” theo địa chỉ: https ://vinhphuc.
goV.vn/ct/cms/thongbao/Li sts/ThongB ao/view detai 1. aspx?Iteml D-3005
+ “Tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân Vĩnh Phúc đang sinh
sống
tại
các
vùng
dịch
COVID-19”
theo
địa
chỉ:
http://covid.vinhphuc.gov.vn/Home/ThongTinPhanAnh
+ Nhóm Zalo “Công dân Vĩnh Phủc ở vùng dịch phản ánh” theo số
Zalo 0918545292
Fanpage: https://www.facebook.eom/C%C3%B4ng-D%C3%A2nV%C4%A9nh-Ph°/oC3%B Ac-%E 1 %BB%9E-V%C3%B9ng-D%E
%BB%8Bch- Ph%E 1 %BA%A3n-%C3%81 nh-10493 82252285 83/
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- Tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình
dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Khi phát hiện tin
giả, tin sai sự thật, cần phối hợp với Công an huyện và các lực lượng có liên
quan, kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin giả, tin sai sự thật, phối hợp với
Sở Thông tin và Truyền thông để thẩm định nguồn tin, công bố, cảnh báo tin
giả, tin sai sự thật; chủ động xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi
phạm pháp luật trên địa bàn.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo, định
hướng thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch COVID-19, tạo sự thống
nhất, đồng bộ.
3. Yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với Trung tâm y tế
huyện, Trung tâm Văn hóa,TT,TT và các cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo toàn diện, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; đồng thời,
biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các đơn vị làm tốt công tác phòng,
chống dịch tại địa bàn.
4. UBND các xã, thị trấn:
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, linh hoạt, bám sát diễn biến tình
hìnhdịch bệnh trên địa bàn xã, thị trấn, của huyện, của tỉnh cũng như cả nước; phân
côngnhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc thẩm quyền triển khai
thực hiện đạt hiệu quả.
Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phối hợp đấu tranh có hiệu quả đối
với các thông tin sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang trong (quần chúng nhân
dân, làm mất ổn định xã hội, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương, của huyện, của tỉnh và đất nước.
-

Thống nhất phân công người phát ngôn và thực hiện nghiêm quy chế
phát ngôn đối với những nội dung liên quan tới công tác phòng, chống dịch
COVID-19 của huyện và địa phương.
-

Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và
Nhân dân đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các chủ
-
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trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và của tỉnh, các khuyên cáo của ngành
y tê và các cơ quan chức năng trên mạng xã hội, Internet.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị; Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn chủ động, khẩn trương phối hợp và tổ chức triển khai
thực hiện, bảo đảm nội dung, yêu cầu./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở TT&TT (b/c);
- CT, CPCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (p/h);
- Như trên;
- Lưu: VT, VHTT.

Triệu Văn Chúc
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