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: 2165 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 12 năm 2021

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác
truyền thông phòng, chống dịch

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.
Thực hiện Văn bản số 10815/UBND-VX1 ngày 04/12/2021 của UBND tỉnh về
việc thực hiện Công điện số 1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề
nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch thời gian tới với
các nội dung cụ thể như sau:
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 đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, chỉ đạo mới, thông điệp quan trọng
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch
COVID-19, Kế hoạch chung của Tiểu ban truyền thông – Ban chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung vào Kế hoạch số 23/KH-TBTT
ngày 12/10/2021 giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”, Kế hoạch 33/KH-TBTT ngày 29/11/2021 với thông điệp “Cảnh giác,
chủ động đế bảo vệ thành quả phòng, chổng dịch" Thông báo kết luận số 501TB/TU ngày 12/11/2021, Thông báo Kết luận số 509-TB/TU ngày 22/11/2021 của
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19; 10 nội dung trong Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh/Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh và các chỉ đạo khác liên quan để triển khai
công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.
- Tiếp tục truyền thông các nội dung chỉ đạo tuyên truyền tại Văn bản số
2127/STTTT-TTBCXB ngày 01/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc
triển khai tuyên truyền thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả
phòng, chống dịch”.
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- Tiếp tục tập trung tuyên truyền nhanh, mạnh, tần suất cao để người dân thực
hiện nghiêm nguyên tắc 5K, biết sợ nhiễm bệnh, biết tự bảo vệ mình, tự bảo vệ gia
đình, bảo vệ xóm làng, khu dân cư mình sinh sống.
- Tuyên truyền, lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng,
chống dịch COVID- 19 để toàn thể nhân dân được biết và tuân thủ thực hiện theo
quy định.
- Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vắc xin và những
tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu
đúng, tránh hoang mang và hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
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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