Người ký: Ban Tuyên giáo
Email: BTGTUKHTUKhanhHoa-DCSVN@TUKhanhHoa
Cơ quan: Tỉnh ủy Khánh Hòa
Thời gian ký: 01.04.2020
16:46:32 +07:00

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2020

Đẩy mạnh tuyên truyền
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
KHẨN

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
- Các đoàn thể 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, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
----Thực hiện Công văn số 3586-CV/TU, ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, 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 tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống, ứng
phó với dịch bệnh Covid-19, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của
tỉnh, nhất là tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19; Công văn số 3586-CV/TU, ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; Công điện khẩn số 04/CĐ-CTUBND, ngày 31/3/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19...
- Tuyền truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của người
dân về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc thực hiện cách ly toàn xã hội
trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. 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.
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- Tuyên truyền sự gắn kết, đồng lòng giữa Chính phủ với Nhân dân. Chú
trọng tuyên truyền nội dung sự phối hợp nhịp nhàng cùng tinh thần quyết tâm
cao của cả hệ thống chính trị, đã trở thành cơ sở vững chắc để các cơ quan
chức năng từng bước nhận diện, khoanh vùng và dập tắt dịch bệnh, tạo môi
trường, không gian lành mạnh cho toàn dân.
- Tuyên truyền những hình ảnh đẹp, những việc làm ý nghĩa nhân văn,
những ứng xử có trách nhiệm cao trong “chiến dịch” phòng chống Covid-19
trong thời gian qua, qua đó kêu gọi tinh thần cộng đồng, tương thân tương ái,
yêu thương san sẻ, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng.
-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...
- 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 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, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ
nghiêm túc triển khai thực hiện công văn này và những văn bản trước đây của
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
chậm nhất ngày 16/4/2020 để Ban tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy
(riêng đối với Sở Y tế, đề nghị gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hàng
tuần). Nếu có vấn đề phát sinh, báo cáo kịp thời qua điện thoại 02583.822.860
để Ban báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.
(Tài liệu Chuyên đề: Covid-19: Những tác động, hệ lụy và giải pháp ứng
phó, do Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung
ương biên soạn, phát hành đã đăng trên Trang thông tin điện tử của Ban,
Mục: “Tài liệu tuyên truyền”).
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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