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

 

 Căn cứ Công văn số 8016-CV/TWĐTN-BTG, ngày 28/9/2021 của Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống Covid-19 

và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”; 

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

thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Nội dung tập trung tuyên truyền 

Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của 

Đảng, Nhà nước: “Chống dịch như chống giặc”, “Kiên định thực hiện mục tiêu 

kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, 

bảo vệ sức khỏe Nhân dân”; khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước 

trên các lĩnh vực thời gian qua trong bối cảnh khó khăn, cả thế giới bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của Việt 

Nam đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng. 

Tập trung phân tích, lý giải sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính 

quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với 

công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Kết 

luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng 

tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã 

hội; Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội 

về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 

của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để 

thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; 

Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và các công điện, 

kết luận của Thủ tướng Chính phủ,… 

 Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, của 

các ban, bộ, ngành và cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; đồng thời tuyên 

truyền, cập nhật các chính sách mới của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết 

các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe Nhân dân, phát 



triển kinh tế - xã hội đất nước sau những tác động tiêu cực của đại dịch. 

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ và các văn 

bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện giãn 

cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch nhưng với từng vùng, từng địa 

bàn, đặc điểm dân cư cần tập trung những nội dung trọng tâm, trọng điểm đối với 

“vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng cam” và “vùng đỏ”. 

Tăng cường tuyên truyền các chỉ dẫn của Bộ Y tế và kiến thức khoa học về 

phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các kỹ năng cần thiết và ý thức, trách nhiệm 

với bản thân, cộng đồng, xã hội. Tuyên truyền, giải thích “Tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “Vắc 

xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”; thực hiện bao phủ vắc xin Covid-19 

cho toàn dân là mục tiêu, là biện pháp nhằm sớm đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của 

dịch bệnh. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam; thể 

hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, nhân văn, tất cả vì Nhân dân của Nhà nước, của chế 

độ; thể hiện tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; lòng nhân ái, 

chí tự lực, tự cường, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã 

hội của con người Việt Nam; đồng thời thể hiện tình cảm trân quý đối với sự hợp 

tác, hỗ trợ tích cực của bạn bè quốc tế đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 

của nước ta. 

Tuyên truyền về các chương trình, hoạt động của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, 

thanh thiếu nhi tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ người dân có 

hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; trong đó tập trung vào một số 

hoạt động….; tăng cường phản ánh thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, 

thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” 

trên mạng xã hội (phấn đấu mỗi ngày đăng tải, chia sẻ ít nhất 03 tin bài). 

Chủ động tuyên truyền đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, 

tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc phòng, chống dịch và phát triển 

kinh tế - xã hội. Lên án mạnh mẽ những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá 

nhân, như: đầu cơ, “thổi giá” hàng hóa; làm giả giấy đi đường, giấy chứng nhận 

tiêm chủng; vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội; che giấu thông tin 

về các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh... 

2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền, thông tin, cổ động trên các phương tiện trực quan như băng-rôn, 

khẩu hiệu, pano, áp phích, trên các ấn phẩm tài liệu, tờ rơi, tờ gấp. 

Tăng cường các tin, bài, video clip, đồ họa thông tin (infographic), tuyên 

truyền về công tác phòng, chống và thích ứng với dịch bệnh Covid-19 trên các 

trang mạng xã hội của đơn vị. Khuyến khích sử dụng các ấn phẩm truyền thông 

hiện đại, gần gũi, phù hợp với thanh niên. Tăng cường hoạt động hưởng ứng 

chương trình “Vùng xanh hy vọng” do Trung ương Đoàn và VTV Digital phối 

hợp tổ chức. 



Các đơn vị có điều kiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cuộc thi…. với 

hình thức phù hợp dành cho đoàn viên, thanh niên. Phát huy vai trò của đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên CLB Lý luận trẻ trong tuyên truyền 

về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Đề nghị các đơn vị căn cứ nội dung Công văn thường xuyên tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền sâu rộng và kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua 

Ban Tuyên giáo) định kỳ trước 10h00, ngày thứ 6 hàng tuần. 

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

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TWĐ; 

- Như kính gửi; 
- TT Tỉnh đoàn; 

- Các ban, TT SHTTN; 

- Lưu VT, BTG. 

BÍ THƯ 

 
 

 
 

 

Trần Trí Cường 
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