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                         Kính gửi:  

- Các đảng bộ bộ phận, 

- Các chi bộ trực thuộc. 

 

Đảng ủy Sở Y tế nhận được Công văn số 473-CV/ĐUK ngày 18/8/2021 của 

Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, cao điểm từ nay đến ngày 25/8, Đảng ủy Sở Y tế đề nghị 

Đảng bộ bộ phận, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập 

trung vào các nội dung trọng tâm sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, lan toả sâu sắc 

Lời kêu gọi của Tồng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ 

cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch Covid-19 

với tinh thần “Chống dịch như chống giặc ” và bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của 

Nhân dân là trên hết. Tuyên truyền Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của 

Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực 

hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV. 

2. Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 

16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt phương 

châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tố khu phố, dân phố là một 

pháo đài chống dịch”. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thực hiện triệt để phương 

châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nâng cao nhận thức, tinh thần 

tự nguyện của nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách giữa cá nhân 

với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, tổ dân cư với tổ dân cư ... phấn đấu đến 

ngày 25/8/2021 toàn tỉnh có 81/82 xã, phường, thị trấn là vùng an toàn. 

3. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung ương, của tỉnh và các địa phương, 

trong đó nhấn mạnh 03 mục tiêu: (1) Ngăn chặn , kiềm chế , đẩy lùi nhanh dịch 
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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 địa phương có số ca nhiễm, tình hình, diễn biến dịch phức tạp. 

4. Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

đôi với công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; những lợi ích của việc tiêm 

văc-xin phòng bệnh. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và ngưòi 

lao động ủng hộ công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo tinh thần “Tiêm 

chủng văc xin phòng Covỉd-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với 

cộng đồng”. Song song đó, tuyên truyền đậm nét về việc tiêm vắc-xin trong thời 

điểm này phải kết hợp với nguyên tắc 5K, tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong 

phòng, chống dịch ngay khi đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh. 

5. Tiêp tục tuyên truyền, cảnh báo các vùng có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao; 

tăng cường công tác kiểm soát và tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch 

trong các khu vực phong toả; phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát vùng xanh, 

vùng an toàn, tạo tâm lý thoải mái, tự giác chấp hành của mỗi người dân tham gia 

phòng, chống dịch. 

6. Tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, 

đúng thời điểm về tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức 

khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe để 

cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động 

phòng ngừa dịch bệnh. Tiếp tục chú trọng thông điệp “ 5K + vắc-xin”. 

7. Tuyên truyền về những nỗ lực của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, địa phương, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các lực lượng tuyến đầu; các hoạt động chăm 

lo hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhân rộng các gương 

điển hình, mô hình, cách làm hay, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư cùng chia 

sẻ khó khăn, giúp nhau ổn định cuộc sống ... 

8. Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, theo dõi các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ 

hội chính trị, tập trung viết tin, bài đấu tranh, phản bác kịp thời và ngăn chặn thông 

tin, luận điệu sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội, chia sẻ và có các bài viết 

giải thích, làm rõ những vấn đề dư luận còn băn khoãn, bức xúc, chưa hiểu rõ để 

người dân có thông tin chính xác, từ đó hiểu, tin tưởng, đồng thuận xã hội. Tránh 

gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, 



3 

 

 

 

mất cảnh giác. 

9. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động trong các cơ quan, đon vị, doanh nghiệp phát huy hơn nữa 

tinh thần tương thân, tương ái; phối hợp, kết hợp với các cơ quan chức năng tổ 

chức các hoạt động, chưong trình từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần 

cho nhũng đối tưọng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, những người nghèo,  

người có hoàn cảnh khó khăn; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, 

đồng lòng cùng với chính quyền địa phương, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách 

thức. 

Đảng ủy Sở Y tế đề nghị Đảng bộ bộ phận, chi bộ, chính quyền  nhanh 

chóng triển khai Công văn này, báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Sở Y tế 

trong báo cáo định kỳ. 

 (Kèm theo là tài liệu liên quan). 

 

Nơi nhận:                                               
- Như trên, 

- Sở Y tế,                                                                

- Lưu VT, ĐU. 

T.M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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