
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO                      Nha Trang, ngày 15 tháng 4 năm 2016 

                    * 

      Số 192-CV/TGTU 

   V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền  

       phòng, chống sốt xuất huyết và vi rút Zika 

 

 

 

    Kính gửi: - Báo Khánh Hòa, 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa. 

                           --- 

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống 

bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về sốt xuất huyết và dịch bệnh do vi 

rút Zika gây ra, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, 

chống, từ đó có hành động cụ thể, tích cực phối hợp cùng chính quyền địa 

phương, các ngành chức năng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại 

gia đình, cộng đồng dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, nhất là chủ động diệt muỗi, 

bọ gậy, loăng quăng nơi sinh sống. 

- Kịp thời thông tin đến các tầng lớp Nhân dân về nguyên nhân gây bệnh, 

hình thức lây lan và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời khẳng 

định đây là dịch, bệnh hoàn toàn có thể phòng, chống. 

- Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các địa 

phương, tổ chức, đoàn thể, cộng đồng dân cư trong công tác ngăn ngừa, phòng 

chống dịch bệnh. Đồng thời, phản ánh, phê phán tư tưởng chủ quan, những 

hành vi thiếu tích cực, hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

là hết sức cần thiết, nhưng cũng cần thận trọng về mặt thông tin, tránh gây 

hoang mang, lo lắng trong các tầng lớp Nhân dân.  

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện. 

                      TRƯỞNG BAN    

Nơi nhận:                                                              
- Như trên, 

- Lưu TGTU, P.VHVN. 

                                                                                                               (đã ký) 

 

                                            

Hồ Văn Mừng 


