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Kính gửi: - Lãnh đạo UBND huyện, 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 518-CV/BTGTU, ngày 13 tháng 12 năm 2021 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện; Ban Chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn phối hợp tập trung chỉ đạo và 

thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

- Cơ quan chuyên môn (Trung tâm Y tế) thường xuyên (hàng tuần) cập nhật 

văn bản mới về chủ trương, hướng dẫn phòng, chống dịch; tình hình diễn biến dịch 

trong cả nước, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và địa bàn huyện Bạch Thông; công tác 

phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn; các điển hình về ý thức, trách nhiệm và giải 

pháp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả và biên tập thành tài liệu 

ngắn gọn phù hợp với tình hình địa phương, đồng thời chủ động gửi các tài liệu 

liên quan do Tiểu ban Truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh biên 

soạn để cung cấp cho các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền.  

- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện hướng dẫn, đôn đốc; tổ chức tuyên truyền các nội dung theo 

tài liệu được cung cấp; tăng cường tuyên truyền, lan tỏa các gương người tốt, việc 

tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu 

xuyên tạc, kích động, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn và lên án tổ chức, cá nhân còn lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, 

chống dịch. 

- Chủ động dự báo tình hình dịch và sự di biến động của người dân trong các 

ngày nghỉ, các dịp lễ, tết (Noen, Tết dương lịch, Tết âm lịch…); kịp thời tuyên 

truyền, khuyến cáo nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, không lơ là, chủ 

quan trong phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo cơ quan truyền thông phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, các 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện đấu tranh, phản bác lại các thông tin bịa đặt, sai sự 

thật về dịch bệnh; kịp thời định hướng dư luận để người dân nhận diện, hiểu đúng 

về dịch bệnh. 
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2. Đối với Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Tổ khoa giáo; các Tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng theo 

dõi tình hình diễn biến dịch Covid-19, tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân 

trên địa bàn; kịp thời thông tin, các vấn đề phát sinh, tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống dịch.  

- Kịp thời chỉ đạo tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch (theo hướng dẫn của tỉnh, huyện và nguồn các tài liệu của Tiểu ban 

Truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh biên soạn, một số tài liệu do huyện 

cung cấp và bổ sung tài liệu tuyên truyền phù hợp với tình hình của đơn vị). 

- Chú trọng tuyên truyền tại các thôn vùng cao, nơi người dân còn nhiều băn 

khoăn, chưa yên tâm, còn chủ quan về phòng, chống dịch. 

- Tham gia thực hiện đấu tranh, phản bác lại các thông tin bịa đặt, sai sự thật 

về dịch bệnh; kịp thời định hướng dư luận để người dân nhận diện, hiểu đúng về 

dịch bệnh. 

Với nội dung như trên, Ban Tuyên giáo đề nghị UBND huyện, Ban Chỉ đạo 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo triển khai thực 

hiện. Hàng tháng, báo cáo kết quả công tác truyền thông về Ban Chỉ đạo huyện; 

đồng thời, gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp, theo dõi và kịp thời tham 

mưu cho Huyện ủy chỉ đạo; định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện.  

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi, 

- Thường trực Huyện ủy (B/c), 

- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (B/c),  

- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lường Văn Vương 
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