
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Khánh Hòa, ngày 13 tháng 02 năm 2020 

 * 

 Số 64-HD/BTGTU 

 

HƯỚNG DẪN 

tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (Covid -19) gây ra 

----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 120-HD/BTGTW, ngày 03/02/2020 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 

3435-CV/TU, ngày 31/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng 

dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong 

tỉnh nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do Covid -19 gây ra; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của 

các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác phòng, chống dịch; qua đó, 

nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, 

chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. 

- Công tác tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, phù hợp từng đối tượng, 

từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự 

chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan y tế. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1- Tuyên truyền, làm rõ tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác 

hại của dịch bệnh gây ra; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến 

tình hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

2- Tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, 

Chính phủ tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

Cô-rô-na gây ra; Công điện số 121/CĐ-TTg, ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước 

các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Cô-rô-na gây ra, và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh: Công văn số 3435-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Kế hoạch 870/KH-UBND, ngày 31/01/2020; Công điện số 02/CĐ-CTUBND, 
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ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; Công văn số 868/UBND-KGVX, ngày 31/01/2020 về 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na 

gây ra, cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan.   

3- Tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với phương 

châm tự dự phòng là chính. Tập trung tuyên truyền, vận động những người có 

nguy cơ nhiễm dịch cao tự giác đến các cơ sở y tế khám, điều trị; thực hiện các 

biện pháp cách ly khoa học. Tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh người nhiễm bệnh 

hoặc người đã điều trị khỏi bệnh. Gắn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

bệnh với tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; các 

văn bản quy phạm pháp luật về cấm nhập khẩu, tiêu thụ động vật hoang dã… 

nhằm góp phần hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm. 

4- Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, 

các ngành, các đơn vị, địa phương, nhất là cơ quan y tế làm tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh từ tỉnh tới cơ sở.  

5- Phê phán những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, 

tính mạng của người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi; những 

hành vi che dấu thông tin hoặc tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang 

mang trong cộng đồng. 

III. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU 

1- Thông tin, tuyên truyền trên báo chí, tăng cường thời lượng, tần xuất 

tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình nhằm thông 

tin kịp thời các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền qua các ấn phẩm: tờ rơi, bản tin, thông báo nội bộ… 

2- Tuyên truyền trực quan bằng băng - rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích…, 

nhất là trên các tuyến đường trung tâm, trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn 

hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học, bệnh viện, tổ dân phố, nơi công 

cộng…, tuyên truyền bằng xe lưu động đến từng địa bàn dân cư, chú trọng các 

thôn, xã vùng sâu, vùng xa. 

3- Tuyên truyền trên các website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương. 

4- Tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể, tổ chức xã 

hội nghề nghiệp… 
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5- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương, đơn vị, cá nhân 

tích cực đăng tải các tin, bài viết, thông tin chính thống về nguyên nhân, tác 

hại, cách phòng, chống dịch trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, 

Youtube, Vcnet). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Đề nghị  các sở: 

- Sở Y tế 

+ Thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ 

quan, địa phương về diễn biến của dịch, kế hoạch, biện pháp ứng phó và kiểm 

soát dịch bệnh. 

+ Chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế nêu cao vai trò, 

trách nhiệm để vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc, vừa là những tuyên 

truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng 

ngừa và giữ gìn, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 

+ Vận động giáo viên và học sinh tích cực, chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng; chú trọng thông tin 

chính xác về tình hình dịch bệnh để tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng của phụ 

huynh và học sinh, nhất là đối với các trường học nội trú và bán trú. Chỉ đạo 

các cơ sở giáo dục bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại 

các bếp ăn tập thể. 

+ Phối hợp với ngành y tế tổ chức phun thuốc diệt khuẩn, khử trùng tại 

các lớp học; các trường tổ chức bán trú, nội trú chủ động vệ sinh giường chiếu, 

phòng ngủ của học sinh đảm bảo hợp vệ sinh; tuyên truyền, vận động học sinh 

mang khẩu trang khi đến trường và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn. 

- Sở Du lịch 

Phối hợp ngành Y tế hướng dẫn Hiệp hội Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa; 

Hiệp hội các doanh nghiệp lữ hành; các doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động 

trên lĩnh vực du dịch; hướng dẫn viên du lịch, du khách... chủ động, tích cực 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân và 

cộng đồng. 

- Sở Văn hóa và Thể thao 

 Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, cổ động về phòng, chống dịch bệnh 

bằng hình thức phù hợp, nhất là khu vực danh lam, thắng cảnh, di tích, nơi 

công cộng có đông du khách. 
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- Sở Thông tin và Truyền thông  

Phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, xử lý những thông tin sai sự thật, 

thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh trên không gian mạng trên địa 

bàn tỉnh, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.  

2- Ủy ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh 

Tuyên truyền quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, hội 

viên, đoàn viên. Chủ động phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan thực 

hiện tuyên truyền, vận động đến từng địa bàn khu dân cư để nâng cao nhận thức 

và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại gia đình, nơi công cộng.  

3- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa  

Đăng tin, bài chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến và công tác phòng, 

chống dịch bệnh. Ưu tiên dung lượng, thời lượng đăng tải các khuyến cáo, 

khuyến nghị của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với người dân 

nhằm ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan.  

4 - Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy 

- Hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. 

- Vận động cán bộ, đảng viên, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống về 

tình hình dịch bệnh; các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành y tế về phòng, 

chống dịch bệnh trên mạng xã hội. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 28/2/2020 để Ban báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

Nơi nhận:                                                                     K/T TRƯỞNG BAN 

- Vụ Tuyên truyền BTG Trung ương,           (báo                         PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Cơ quan TT BTG TW tại Đà Nẵng T26,     cáo)           

- Thường trực Tỉnh ủy,   

- UBND tỉnh, 

- Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy,                                                       (đã ký) 

- Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,  

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy,  

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở: Thông tin - Truyền Thông, Y tế, Du lịch,                        Trần Văn Thắng   

  Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa và Thể thao,                               

- Các cơ quan báo, đài của tỉnh, 

- BTG các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,   

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 


