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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bù Gia Mập, ngày 06 tháng 12 năm 2021

v/v định hướng công tác tuyên truyền
phòng,chống dịch Covid-19 tuần 49-50

Kính gửi: Các chi, đảng bộ cơ sở.
Thực hiện Công văn số 26-CV/TBTT, ngày 06/12/2021 của Tiểu ban tuyên
truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc định hướng nội dung tuyên truyền công
tác phòng, chống dịch Covid-19 tuần 49-50;
Sau 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày
11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, tình hình dịch bệnh trên địa bàn
huyện có chiều hướng tăng lên, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong những ngày qua số ca ghi nhận hai con số, trong khi năng lực y tế của huyện
rất yếu, lực lượng tuyến đầu đã quá sức, ngân sách chi cho phòng dịch quá khả
năng, cơ sở cách ly và điều trị rất khó khăn... khả năng bùng dịch đang trở nên hiện
hữu; cùng với sự xuất hiện của biến chủng vi rút mới (Omicron) ở nhiều nước trên
thế giới đã gây tâm lý hoang mang, lo ngại; người dân một số địa phương có biểu
hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh…
Nhằm“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”,
Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền với thông điệp “Cảnh
giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch” và đề nghị các chi, đảng
bộ cơ sở đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch cụ thể như sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ
thành quả phòng, chống dịch”; các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện
và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện để triển khai công tác tuyên
truyền, công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.
2. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn an toàn ở các thôn,
ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống hãy luôn thực hiện tốt quy định
5K, hạn chế đến nơi đông người vì nguy cơ lây nhiễm rất cao; Tuyên truyền cho
đồng bào dân tộc thiểu số hiểu tiêm vắc xin chỉ có tác dụng giảm lây lan, giảm
nguy cơ tử vong, chứ không an toàn tuyệt đối, người được tiêm 2 mũi vắc xin vẫn
bị nhiễm Covid-19 và đã có nhiều trường hợp người bệnh nền tử vong mặc dù đã
được tiêm 2 mũi vắc xin. Do đó, khi tiêm đủ 02 mũi vắc xin vẫn phải nghiêm túc
thực hiện tốt 5K. Chủ động theo dõi phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và gia
đình, đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe khi thấy trong người có các biểu
hiện ho, sốt, mệt mỏi...
3. Tuyên truyền hạn chế tập trung đông người vào các dịp lễ trọng của các
tôn giáo như Giáng sinh, ngày rằm tháng chạp vào dịp cuối năm và tết dương lịch.
Nâng cao thống nhất nhận thức thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh phải dựa trên nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều

trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác như:
đông - tây y kết hợp, phối hợp chặt chẽ người dân với chính quyền, doanh nghiệp
trong phòng, chống dịch COVID-19.
4. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để cài đặt thói quen “bình thường mới” vào
tiềm thức hằng ngày của từng người, “bình thường mới” không phải là bình
thường, mà là tuyệt đối không được lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoảng hốt,
lo sợ, mất bình tĩnh trước diễn biến dịch bệnh.
5. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch theo cấp độ dịch, để
quy mô phong tỏa càng nhỏ càng tốt, đánh giá tác động tới cụm dân cư, từng khu
dân cư, hướng đến ngăn chặn dịch hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến sinh
hoạt của người dân, sự phát triển kinh tế - xã hội trên diện rộng. Việc sớm đạt mục
tiêu miễn dịch cộng đồng với hơn 75% người dân được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin
phòng COVID-19, sẽ thay đổi tiêu chí đánh giá dịch theo hướng đánh giá tỷ lệ
bệnh nhân nặng, nhập viện, tử vong, tình hình đáp ứng thu dung, điều trị bệnh
nhân mà không đặt nặng về số ca mắc mới.
6. Phòng văn hoá thông tin, Đài truyền thanh huyện, các trang fanpage,
nhóm mạng xã hội tuyên truyền tại địa phương cẩn thận trọng khi thông tin về một
số “sự cố” tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong khi chờ kết luận của Hội đồng
chuyên môn, thông tin theo nguồn tin chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm
quyền địa phương và Bộ Y tế, KHÔNG bình luận, khai thác mở rộng làm nóng vấn
đề, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng.
7. Chủ động truyền thông về việc xuất hiện biến thể mới của COVID-19 (B.
1.1.529 có tên là Omicron) ở nhiều nước Châu Âu (Anh, Đức, Italia, Hà Lan,...) để
nâng cao cảnh giác. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo các quốc gia Đông Nam Á
không nên buông lỏng ý thức phòng, chống dịch; cảnh báo một số quốc gia trên thế
giới có thể phải “đóng cửa trở lại” nếu không cùng nhau kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh.
8. Tuyên truyền thống nhất triển khai ứng dụng PC-COVID, ứng dụng hiệu
quả các giải pháp công nghệ khai báo y tế và kiểm soát đi lại giữa các địa phương
để người dân di chuyển thuận lợi, không để ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất,
kinh doanh, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Trân trọng./.
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