
   TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  BAN TUYÊN GIÁO  Khánh Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2021 
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      Số 161 - CV/BTGTU 
 Đẩy mạnh tuyên truyền  

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

        

 

               Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Sở Y tế, 

- Sở Thông tin - Truyền thông, 

- Sở Văn hóa - Thể thao,  

- Báo Khánh Hòa,  

- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, 

- Ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  

                                                                       ----- 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 
142-CV/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công 
tác phòng, chống dịch Covid-19; trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
Covid-19, tại các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải 
Phòng, Hà Nội đã ghi nhận các ca dương tính trong cộng đồng, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện 
tốt một số nội dung sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo và tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống, 
ứng phó với dịch bệnh Covid-19, theo tinh thần chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ 
tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 142-CV/TU, ngày 08/01/2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; 
Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng 
cường thực hiện các biện  pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp 
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021; Công 
văn số 823/UBND-KGVX, ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển 
khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ; Công văn số 95-CV/BTGTU, ngày 18/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 
của người dân về phòng, chống dịch bệnh, để người dân nhận thức đúng, đầy 
đủ, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không quá hoang mang, 
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lo lắng và bình tĩnh, chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh. Thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử 
khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo Y tế), cài đặt 
ứng dụng Bluezone (ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm 
Covid-19). Yêu cầu mọi người dân phải nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo 
vệ cộng đồng, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y 
tế và chính quyền địa phương về việc khai báo y tế, kịp thời thông báo, phản 
ảnh với cơ quan y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm 
Covid-19, tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của 
các cơ quan chức năng và cộng đồng.  

- Thường xuyên cập nhật và thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, diễn 

biến dịch bệnh Covid-19 và các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về 

công tác phòng, chống dịch bệnh.  

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

Internet, mạng xã hội; hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền trực quan, cổ 

động, loa tay, tờ rơi, tờ gấp...Các cơ quan báo chí tăng cường kiểm soát công 

tác biên tập, đăng tin, bài, không để xảy ra sai sót.  

- Cổ vũ, động viên, biểu dương những tổ chức, cá nhân có tinh thần, trách 

nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phê phán, lên án 

những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

- Chủ động, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng 

viên và nhân dân, đồng thời, đấu tranh, xử lý nghiêm với các thông tin sai sự thật 

gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc 

triển khai thực hiện Công văn này và các văn bản trước đây của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy. Riêng Sở Y tế, đề nghị thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình 

diễn biến dịch Covid-19 cho Ban. Nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị địa 

phương, đơn vị báo cáo kịp thời qua số điện thoại 02583.822.860, để Ban báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết. 

Nơi nhận:  K/T TRƯỞNG BAN 
- Như trên,                                                                                  PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- UBND tỉnh,  

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.          

                                                                                       

           Đã ký Trần Mộng Điệp  


