
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LỘC 
 

Số:          /UBND- VHTT 
 

V/v thông tin, tuyên truyền về công 

tác phòng, chống dịch Covid- 19.  
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Vĩnh Lộc, ngày      tháng  9  năm 2021 

        Kính gửi:  

   - UBND các xã, thị trấn; 

   - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3385/KH- SVHTTDL ngày 06/9/2021 của Giám đốc 

Sở VHTTDL về thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid- 19, 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Trung tâm VHTT,TT&DL huyện thực 

hiện tốt một số nội dung cụ thể sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, trong đó nhấn mạnh 03 mục tiêu: Ngăn chặn, kiềm 

chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, sớm trở lại trạng thái bình 

thường; Bảo đảm mục tiêu kép: Phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính 

mạng nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh; Tích 

cực hỗ trợ các địa phương, khu vực, địa   n có số ca nhiễm cao, tình hình, diễn 

biến dịch phức tạp.  

- Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, ch nh xác nhưng có chọn 

lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và 

nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ 

quan chuyên môn về đại dịch Covid-19; truyền thông giáo dục sức khỏe để cộng 

đồng nâng cao nhận thức, thay đổi h nh vi có  ợi cho sức khỏe và chủ động 

phòng ngừa dịch bệnh, trong đó, chú trọng thông điệp “5K + vaccine” v  ứng 

dụng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.  

- Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, ch nh sách của Đảng, Nh  nước, 

của tỉnh, huyện đối với công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Thực hiện 

nghiêm quy định chiến  ược tiêm vaccine phòng Covid-19; truyền thông kêu gọi 

người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh 

thần “Tiêm vaccine phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm 

đối với cộng đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp tích cực 

đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.  

- Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; 

tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; 



những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; 

qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đo n kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá 

nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, 

chống dịch Covid-19.  

- Tuyên truyền những bài học hay, kinh nghiệm tốt; triển vọng và mục 

tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 v  các 

năm tiếp theo, thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, Nghị quyết số 58- NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 

 - Tuyên truyền các thông tin về địa chỉ, số điện thoại, phương thức tiếp 

cận các đầu mối để giúp người dân nắm bắt và liên hệ khi cần hỗ trợ, phản ánh: 

Tư vấn về phòng chống dịch, xét nghiệm, khám chữa bệnh, cấp cứu, hỗ trợ về 

ăn, nghỉ....  

2. Hình thức tuyên truyền 

- Thông qua trang thông tin điện tử, xe thông tin cổ động trực quan, pa nô, 

 ăng rôn, phướn, bảng Led, tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 của Cục Văn hóa cơ sở… địa điểm tuyên truyền tại nơi công cộng, trụ 

sở làm việc của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các điểm sinh hoạt 

cộng đồng, những nơi đông dân cư. 

Nhận được Công văn n y, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, Thị trấn; 

Trung tâm VHTT,TT&DL huyện triển khai tổ chức thực hiện. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Tâm 
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