UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1946 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 11 năm 2021

V/v tiếp tục đầy mạnh công tác
truyền thông, tuyên truyền phòng, chống
dịch COVID-19 trong thời gian tới

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn
nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản bản tin;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay vẫn đang có những diễn biến rất phức
tạp, đặc biệt là các địa phương xung quanh Vĩnh Phúc như tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh,
Bắc Giang và thành phố Hà Nội, liên tiếp trong những ngày gần đây đều đã ghi nhận
thêm rất nhiều ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.
Để tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, góp phần quan
trọng vào việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Sở Thông tin và Truyền thông trân
trọng đề nghị:
1. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh
Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc; các cơ quan, đơn vị có trang
thông tin điện tử và xuất bản bản tin cùng các hình thức thông tin cơ sở khác đẩy
mạnh tuyên truyền các nội dung sau:
- Tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác, có trách nhiệm về quan điểm, thông
điệp quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về
phòng, chống dịch COVID-19,…để thực hiện truyền thông, tuyên truyền về công
tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Chú trọng truyền thông các
nội dung của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc
hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời
về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính
phủ; Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về tăng cường công
tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị
quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của
Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan cũng như của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; tuyên truyền các biện pháp thích ứng an
toàn đối với người dân trong tình hình mới. Từ đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng, đồng
lòng bảo vệ thành quả chống dịch, thích ứng an toàn của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
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- Tiếp tục truyền thông rộng rãi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhận
thức được những khó khăn, thách thức do COVID-19 mang lại cũng đồng thời là cơ
hội để Vĩnh Phúc phát triển; truyền thông tôn vinh đóng góp, hy sinh của các doanh
nghiệp, doanh nhân, đồng thời tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, những
“pháo đài” trong công cuộc khôi phục, mở cửa nền kinh tế; tập trung các tin, bài
nâng cao ý thức người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong tình
hình mới; bóc gỡ, phản bác các thông tin xuyên tạc, kích động, sai sự thật về công
tác phòng, chống dịch.
- Tiếp tục truyền thông, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện việc cài đặt
trên thiết bị di động và sử dụng 03 ứng dụng nền tảng: PC-COVID; VN-eID và Sổ
sức khỏe điện tử theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số
4418/BTTTT-THH ngày 31/10/2021 và đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông
tại Văn bản số 1938/STTTT-TTCNTT ngày 03/11/2021.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã và các hình thức truyền thông cơ
sở khác trên địa bàn tuyên truyền thường xuyên, liên tục về các nội dung tại Mục 1
nêu trên bằng nhiều hình thức khác nhau như: hệ thống đài truyền thanh cơ sở cấp
huyện và cấp xã, mạng xã hội zalo, facebook; tuyên truyền trực quan, lưu động.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố,
các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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