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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nghi Xuân, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:- - Phòng Văn hóa –Thông tin huyện;
- - Trung tâm văn hóa Truyền thông huyện;
- Các tổ chức cơ sở đảng.

Thực hiện Công văn số 2031-CV/BTGTU, ngày 31/7/2020 của Ban
tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng,
chống Covid-19. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, để tiếp
tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên các phương
tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các
cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực
hiện các nội dung 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, Thông
báo số 262/TB-VPCP, ngày 29/7/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các chỉ đạo
của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện. Công văn số
01/CV-BCĐ, ngày 27/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện
về phòng, chống dịch trước diễn biến mới...
Định hướng dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
cả hệ thống chính trị và mọi người dân đều có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia,
tập trung phòng, chống dịch đi liền với ổn định tình hình, đảm bảo các nhiệm vụ
chính trị, trọng tâm là phát triển sản xuất kinh doanh; thông tin phải đảm bảo
chính xác, toàn diện, kịp thời, minh bạch về tình hình dịch bệnh và công tác
phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phát hiện nhanh và kiên quyết đấu tranh,
phản bác, xử lí nghiêm những thông tin bịa đặt, sai trái, gây hoang mang dư
luận, tác động xấu tới cộng đồng; phát hiện, biểu dương kịp thời những tổ chức,
cá nhân tích cực, có cách nghĩ, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống
dịch đi đôi với cảnh báo, phê phán những hiện tượng, hành vi thiếu trách nhiệm,
coi thường sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cộng đồng…
2. Phòng Văn hóa thông tin huyện: tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý
báo chí, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh
Covid-19 kịp thời cung cấp cho các cơ quan báo chí; biên soạn các nội dung liên
quan đến tình hình, diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19
để cung cấp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, phục vụ hiệu quả công tác tuyên

truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Tăng cường phát hiện, phối hợp xử lý
nghiêm các thông tin sai sự thật đăng tải trên các báo, trang thông tin điện tử,
mạng xã hội...
3. Trung tâm Văn hóa truyền thông huyện: tăng thời lượng phát các
thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống truyền thanh
cơ sở đảm bảo 2 lần/ngày. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn
biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên, liên tục và thông tin kịp thời, bằng nhiều
hình thức đến mọi người dân về các khuyến cáo và thông báo khẩn hằng ngày của
Bộ Y tế; tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, chủ động, tự giác thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các
phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết,
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…
4. Các tổ chức cơ sở Đảng: phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35 cấp
huyện, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên các cấp, nhóm Zalo
Ban Tuyên giáo Nghi Xuân, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin chính
thống, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận liên quan đến tình hình dịch
Covid-19. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin liên quan đến tình hình
của địa phương, đơn vị; tranh thủ tối đa việc tuyên truyền, cập nhật thông tin
cho người dân qua mạng xã hội; kịp thời báo cáo những trường hợp đăng tải các
thông tin sai trái, thất thiệt gây hoang mang dư luận.
Nhận được Công văn, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện, kịp thời phản ánh, báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp,
báo cáo.
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