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      Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 7783-CV/TWĐTN-BTG, ngày 24/8/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn về việc “Tập trung thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19”; 

Căc cứ Công văn số 27-CV/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc “Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình hiện nay”, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực 

thuộc triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh, 

trong đó nhấn mạnh 03 mục tiêu: (1) Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch 

bệnh, sớm ổn định tình hình, trở lại trạng thái bình thường mới; (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 tỉnh, 

thành phố, các khu vực có số ca nhiễm cao, tình hình, diễn biến dịch phức tạp. 

- Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, 

đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ 

ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan 

chuyên môn đối với đại dịch Covid-19; 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, trong đó chú trọng thông điệp “5K + Vắc xin” và ứng dụng công 

nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối 

với công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; phản ánh những nỗ lực của 

Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

các doanh nghiệp trong đàm phán, mua và cung ứng vắc xin về Việt Nam, đáp ứng 

nhu cầu sử dụng vắc xin của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19; truyền 

thông kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm 

chủng theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, 



là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp 

đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. 

- Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh 

thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; gương 

người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19; qua đó, tạo tinh 

thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục 

lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch. 

- Tuyên truyền những nhận xét, đánh giá thiện chí, tích cực của các tổ chức 

quốc tế, dư luận, báo chí quốc tế ủng hộ quan điểm, chủ trương phòng, chống dịch 

Covid-19 của Việt Nam; những bài học hay, kinh nghiệm tốt; triển vọng đạt được 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo, thực hiện 

thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

- Truyền tải thông điệp quốc tế về một Việt Nam đang nỗ lực phòng, 

chống dịch Covid-19 với phương pháp phù hợp, có chính trị - xã hội ổn định, 

kinh tế giàu tiềm năng phát triển, xã hội đoàn kết, nhân văn, là thành viên trách 

nhiệm, tích cực cùng nhân loại phòng, chống đại dịch. Phản ánh tình hình 

phòng, chống dịch trên thế giới khách quan, cân bằng, phù hợp; qua đó giúp 

cán bộ, nhân dân nhận thức rõ ràng về vị thế tích cực của Việt Nam trong bức 

tranh chung của thế giới, tăng cường lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng. 

Tránh rơi vào “cuộc chiến truyền thông” giữa các nước lớn liên quan đến 

nguồn gốc virus, chất lượng vắc xin, bảo đảm quan hệ đối ngoại của Việt Nam.  

2. Kịp thời nắm bắt, định hướng tình hình diễn biến tư tưởng của thanh thiếu 

nhi và người dân trong điều kiện dịch bệnh; báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn qua Ban Tuyên giáo khi có vấn đề phát sinh. Chủ động phát hiện và 

đấu tranh phản bác tin xấu, tin giả, tin xuyên tạc của các thế lực thù dịch, phần tử 

cơ hội chính trị trước các vấn đề về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện tốt. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT TĐ; 

- Các ban TĐ, TT SHTTN; 

- Lưu VT, BTG. 

BÍ THƯ 

 
 

 
 

 

 

Trần Trí Cường 
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