TINH UY THI'JA THIEN HUE
BAN TUYEN GIAO

BANG CQNG SAN VIT NAM
Thita Thiên Huê' ngàyZd tháng 5 nám 2021
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s1t45 -CV/BTGTU
V/v tuyên fruyn thur hin cong tác
phông, chong djch COVID - 19

KInh gui: - Các huyn üy, thj üy, Thãnh üy Hu và các dãng üy

trrc thuc Tinhüy;
- Uy ban Mt trn Tt quic và các to chüc chInh trj - xä
hi cap tinh;
- Sâ Thông tin và Truyn thông;
- Các Ca quan thông tan báo chI trén dja bàn tinh.
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Hiçn nay, tinh hinh dch bçnh COVID - 19 tren the gioi dang dien bien
phCrc tap, dc bit 6 nhttng nuâc có chung du&ng biên giài vôi Vit Nam vâi
s ca nhim và tCr vong ngày càng tang. Tai Vit Nam, sau han 30 ngày
không có ca nhim trong cong dng, tü ngày 27/4 cho dn lüc 1 2h00, ngày
21/5/2021 dã Co 1.835 ca nhim tai 26 tinh, thành ph và mt s bnh vin
tuyen Trung uclng. Dqt dch lan thu 4 nay co dien bien phuc tap han các dcit
djch trtróc vOi si,r xut hin cüng lüc nhiu djch, cO nhiu ngun lay nhim
và do chUng vi rut cO dc diem manh han, lay nhanh han. Nguy ca dlch büng
phát trén din rng là rt cao và luôn thithng trirc nu cá h thng chInh trj,
ngtthi dan la la, mat cânh giác.
Truâc tInh hInh do, d trin khai quyt 1it, hiu qua CáC bin pháp
phOng, chng djch nhm nhanh chóng kim soát tInh hmnh, khng ch& không
d djch lay lan trén din rng. Thrc hin Cong van s 534-CV/BTGTW,
ngày 13/5/2021 cüa Ban Tuyên giáo Trung uang v "Tang cuYng lânh dao,
chi dgo cong tac phong, chong dich COVID - 19 , Ban Tuyen giao Tinh uy
dê nghj các dja phuang, dan vj mt s6 ni dung sau:
1. Các huyn üy, thl üy, Thành üy Hu và các dãng üy trkrc thuc
Tinh ñy
- Tip tic chi dio quán trit sâu s&c, thc hin nghiêm sr chi dao cUa B
ChInh trj, Ban BI thu, Quc hi, ChInh phü, Thñ tixàng ChInh phil, Ban Chi
dao quc gia phông, chng djch COVID - 19; các qui djnh, quy ch& huông
dan, khuyên cáo cüa B Y t& Dng thai, trin khai dng b, quyt liit các
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chü truang, bin pháp v phông, cMng djch cüa Ban Thix?mg vi Tinh üy,
UBND tinh, Ban Chi
phông, ch6ng djch COVID - 19 cUa tinh.
- D cao vai trô, trách nhim cüa ngu?ii dCrng du cp üy, chInh quyn
trong länh dao, chi dao cong tác phông, chng djch bnh; huy dng toàn h
thong chrnh tn va than dan thani gia phong, chong dch; thirc hien quan diem
'Thông" là ca ban, lâu dài, quy& djnh, "C'háng" là cp bach, quyt lit, nhanh
chóng theo tinh thin "cháng djch n/nc chng gic "; han ch tM da tác dng bt
lçii dn boat dng kinh t - xA hi và tip tiic th%rc hin miic tiêu "kép ".
- T6 chCrc t& cOng tác tuyên truyn nâng cao nh.n thrc cho can b, dãng
viên Va the tng l&p nhân dan thirc hin các khuyn cáo cüa các ca quan chüc
nãngvê cac bin pháp phông, thông djch COVID -, 19; dc bit là thirc hin
khuyen cao 5K cua BQ Y te Khau trang - K/nt khuan - Khoang cach Khong tqp trung - Khai bao y te . Phan anh day du ye tinh hrnh dch COVID
- 19 dang din bin phCrc tap trén th gkci, trong nuàc và trong tinh d ngu&i
dan d cao cành giác v djch beth, không chü quan, La là,mt cãnh giác;
dong thai tranh tam ly hoang mang, lo sçi, mat binh tinh, that la gay mat on
djnh xA hi. Tuyên truyên, phô biên chti truong tiêm chüng väc - xin phông
COVID - 19.
2. Uy ban Mt trn T quIc và các chIrc chInli tn - xä hi cp tInh
- Dy manh tuyên truyn trên các phuang tin truyn thông cüa t chüc
chi dao cüa Trung uang, cüa tinh v
doàn th các cp các van bàn lânh
phOng, chng djch beth COVID - 19; chü trong tuyên truyn, 4n dng hi
viên, doànviên, các tang
nhân dan tIch crc tharn gia phông, chng djch,
phat huy sue mnh khoi dai doan ket dan t9c de day lui dch bçnh.
- Tang cut1ng cong tác theo dôi, nm bt tInh hInh tu tuang, tam trng
nhãn dan truóc
cüa can bO, dáng viên, doàn viên, hi viên và các thng
dien bien mm cua tinh hinh dch bçth de chu d9ng cung cap thong tin, tuyen
truyn mt each phü hcip.
3. Ban tuyên giáo (tuyên huãn) các huyii üy, tlij üy, Thãnh Uy Hu,
các dãng üy trirc thuc Tinh üy, Uy ban Mt trn TO quôc và cac to chfrc
chInh tn - xã hi cp tinh
Tham muu cp üy quán trit, tuyên truyn sâu rng các van bàn chi dao
mâi cUa Trung u0ng, cüa tinh v cong tác phông, ch6ng djch bnh COVID 19 bang các hInh thüc phü hcvp; trên co s& kinh nghim cong tác tuyên truyên
dat dirge, áp ding
phông, chng djch th?,i gian qua, phát huy nhUng kt
t6t
nhItng mô hinh tuyên truyn hiu qua, tAng cu?ing lAnh
chi dao,
dao
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cong tác tuyên truyn, to sir dng thun trong can b, dâng vién và các tang
nhân dan vuçYt qua mi khó khan, thách thüc, chung sue ding lông, nêu
cao quyt tam chin thing dai djch.
- Cp nht thu?mg xuyên kin thCrc v phông, chng djch bnh, phát
trin kinh t - xã hi trong tInh hInh mâi cho di ngQ can b lam cong tác
tuyên truyên.
- Can bO tuyên giáo, di ngU báo cáo vién, tuyên fruyn viên, hi viên,
doàn viên các cp tich crc däng tái, chia sé, lan tOa các thông tin chInh thng
v din bin tInh hInh djch beth, các chü trucrng, chInh sách cüa Dâng, ChInh
phu, cac khuyen cao, khuyen ngh cua nganh y te va cac ca quan chuc näng
trên internet, mng xã hi.
- Phát huy vai trô cüa can b ca sâ, mng luâi cong tác viên Du lun xA
hQ1 trong vice nam tinh hinh tu tircing, tam trng cua cac tang lap nhan dan
tnrâc din bin djch bnh; cung cp và srm dr báo tInh hInh, ten phtrang an
lan, büng phát manh.
thông tin, tuyên truyn trong trumg hap djch bnh
4. Sir Thông tin và Truyn thông tinh
Chi dao và quán 1 chat chê các hoat dng thông tin tuyên trnyn, bâo
dam kjp th?yi, dung djnh huâng; kién quyêt xü l nghiém nhUng tru?ing hap
sai pham.
5. Các co quan thông tn báo chi trên da bàn tinh
- Phãn ánh kjp thñ, clAy dü, khách quan, trung thrc, tIch circ v tmnh hInh
djch bnh vâi phuong châm "My cái dçp dçp cái xciu, My tIch crc ddy Thi tiêu
cwc "; kêu gçi than dan tir giác thrc hin các bin pháp phông, chong djch;
tiêp We dAy manh tuyên truyn các bin pháp phông, chng djch theo yêu câu
"5K", han ch tp trung dông ngthi, deo khAu trang nai cong cong, tha tay
thumg xuyen bang xà phông, dung djch sat khuAn, cài dt và sCr diing các
cong ngh thông tin nhu: Bluzone, NCOVI, thirc hin khai báo din tir, nâng
cao thCrc, trách nhim cá nhan trong phOng, chng djch bnh. Thông tin ye
các ca nhim, ljch trInh tip xüc theo cong b chInh thüc tr Ban Chi dao Qu&
gia v phông, chng djch COVID - 19, BO Y t Ban Chi dao phông, chng djch
COVID - 19 cüa tinh hoc cci quan có thAm quyn.
- Biu ducing tinh thAn, thCrc trách nliim cUa các cAp, các ngành, các
don vj lam tht cong tác phông, chng djch, khc phiic tác dng cüa djch bnh
ti'r tinh dn cci so; di dôi vOi phát hin, phê phán, dAu tranh vOi nhng hoat
dng, hãnh vi vi pham chü trt.rang, duing 1i cüa Dãng, Nhà nithc v phông,
chng djch. Tuân thu sr chi dao vá sir di1ing các ngun thông tin chinh thüc tir
lap

,

A

,

*

A

S

S

S

A

•

lay

,

,

1

A

A

các cci quan Co trách nhim. Then trong, khách quan trong dt tIt, thông tin bão
dam quyn riêng UT cüa cá than lien quan, tránh thông tin lam ãnh huông dn
cong tác phong, chng djch. Tang cu&ng du tranh, phãn bác các thông tin,
quan dim sai trái, thi'i djch chng phá cong tác phOng, chng djch bnh
COVID - 19.
- Lãnh dao các co quan thông tn, báo chI tang cithng kim duyt cht
chë các tin, bài có tInh bInh lun, dij doán v nhng din bin ci:ia djch bnh;
không dua nhUng tin, bài phát ngôn cüa cá nhân thiu can cü, suy din, gay
tam 1 hoangmang trong nhân dan.
D nghj các Ca quan, don vj trin khai thrc hin nghiêm tüc và báo cáo
v Ban Tuyên giáo Tinh Uy qua PhOng Tuyên truyn - Báo chI - Xut bàn, s
din thoai: 080.54 142 dê tong hcip báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ucmg và
Thuorng trtjc Tinh üy.I.
Nai nhãn:
- Nhu trên,
- Ban Tuyên giáo Trung rning,
- CQTF BTGTW tai Dà Nng, •báo
- cáo
- Thuing trrc Tinh üy,
- UBND tinh,
- Các ban, UBKT và VPTU,
- Ban tuyên giáo (tu1'ên hun) các huyn üy,
thj üy, Thãnh üy Hue, các clang b trrc thuc
Tinh üy, UBMTTQ và các TCCT-XFI tinh,
- Lânh dao Ban,
- Các phong chuyên môn,
- Luu BTGTU.

Th1J'1NG BAN

oàng Khánh Hang

