
 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM       
TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN      Bình Phước, ngày       tháng 10 năm 2021 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19          

                              * 

              Số         -CV/TBTT 
     V/v định hướng nội dung tuyên truyền  

công tác phòng, chống dịch COVID-19  

                      (Tuần 42) 

 

 

Kính gửi: - Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, 

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy, 

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy,  

- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.  

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính 

phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Kế 

hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu ban truyền thông Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 về truyền thông chống dịch COVID-19 giai đoạn 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công văn số 

3513/UBND-KT và Công văn số 3526/UBND-KT, ngày 15/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc quy định tạm thời các hoạt động kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

Tiểu ban Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước định 

hướng công tác tuyên truyền giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19” như sau: 

1. Về nội dung tuyên truyền 

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân biết, hiểu sâu và đồng tình ủng hộ các mục tiêu, quan điểm, các giải pháp 

đề ra tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, 

tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh 

nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 

ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng 

thái bình thường mới sớm nhất có thể. 
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- Tuyên truyền về 04 cấp độ chống dịch và các biện pháp áp dụng đối với 

từng cấp độ dịch của UBND tỉnh trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng 

ngừa COVID-19 của tỉnh Bình Phước còn thấp (theo hướng dẫn phân loại đánh 

giá cấp độ dịch của Bộ Y tế thì tất cả đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình 

Phước đang ở mức nguy cơ trung bình (màu vàng) trở lên).  

- Tập trung tuyên truyền nội dung Công văn số 3513/UBND-KT và Công 

văn số 3526/UBND-KT, ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh:  

+ Không mở cửa đối với tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội mà tùy theo diễn biến của tình hình dịch 

bệnh, cấp độ dịch bệnh, UBND tỉnh có các biện pháp phù hợp mở cửa từng phần, 

từng lĩnh vực cụ thể nhằm hướng đến mục đích cuối cùng của công tác phòng, 

chống dịch là đưa cuộc sống chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. 

+ Trong số các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, giải pháp y tế là 

quan trọng, giải pháp hành chính phải đảm bảo đúng luật và gây ảnh hưởng nhỏ 

nhất có thể đến đời sống, quyền và quyền lợi của các đối tượng chịu tác động. Một 

cuộc sống bình thường trở lại phải được tạo dựng từ sự bình tĩnh, nhất quán trong 

ứng xử với dịch bệnh của các cấp chính quyền, từ thái độ, tâm thế và kỹ năng của 

mỗi người dân trong việc tự kiểm soát, tự bảo vệ mình và cộng đồng trong sinh 

hoạt hàng ngày. 

- Tuyên tuyền về yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế, cài đặt và quét 

mã QR khi thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền nội dung chuyển từ tư duy “Zero COVID” sang 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với 06 nguyên tắc 

cơ bản, cốt lõi: “Y tế là trụ cột, là trung tâm; Kinh tế là cơ bản, là nền tảng; 

Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; Ổn định chính trị - xã hội là trọng 

yếu và thường xuyên; Vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều 

kiện tiên quyết; An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. 

- Tiếp tục tuyên truyền về đặc điểm của biến chủng Delta (nồng độ virus cao 

khi mắc phải, tốc độ lây nhiểm nhanh, tỉ trọng nhẹ hơn các biến chủng khác, do đó 

thời gian chúng lơ lửng, di chuyển trong không khí lâu hơn trước khi rơi xuống các 

bề mặt, độc hơn, dễ lây nhiễm hơn, chu kỳ lây bệnh ngắn…) để cảnh báo người dân 

không chủ quan, lơ là và có giải pháp phòng, chống phù hợp hiệu quả. Tiếp tục 

thực hiện nghiêm 5K và các giải pháp phòng, chống dịch.  

- Tiếp tục tuyên truyền “Cùng cài đặt ứng dụng PC-COVID quốc gia”. 

Đây là ứng dụng thống nhất, đồng bộ nhiều tính năng phòng, chống dịch COVID-

19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

- Bám sát thực tiễn, tuyên truyền cỗ vũ kịp thời những kết quả phòng chống 

dịch, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị, mô hình mới, cách làm 

hay của cơ sở, doanh nghiệp trong việc tổ chức hoạt động phục hồi sản xuất kết 

hợp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch nhằm lan tỏa tinh thần lạc quan trong 
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phòng, chống dịch, giúp công nhân, người lao động tin tưởng, yên tâm, quay trở lại 

gắn bó với sản xuất, với doanh nghiệp. 

2. Một số lưu ý trong công tác tuyên truyền 

- Các cơ quan báo chí cần chuyển trọng tâm thông tin về các vấn đề trong 

phòng, chống dịch gắn với phục hồi kinh tế - xã hội theo nhiều góc nhìn tích cực, 

truyền cảm hứng cho xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.  

- Không giật tít lệch lạc bản chất về những vấn đề còn chưa có kết quả, kết 

luận cuối cùng gây nghi ngờ, hoang mang, lo lắng trong Nhân dân, gây khó khăn 

cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp chính quyền và Nhân dân; 

- Không thông tin những hiện tượng cá biệt, không đúng bản chất và tình 

hình chung. 

- Giảm bớt lượng tin tức phản ánh không có chiều sâu về diễn biến dịch 

bệnh. Không đưa số liệu mà thiếu phân tích, thiếu kiểm chứng. 

- Kiên quyết đấu tranh việc lợi dụng đưa các thông tin sai lệch, không đúng 

hoặc cố tình đẩy nóng quá mức những vấn đề đơn lẻ để xuyên tạc, chia rẻ, kích 

động chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Căn cứ nội dung định hướng tuần và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, 

cơ quan để triển khai công tác tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, 

- TT chỉ huy phòng, chống dịch  

COVID-19 tỉnh, 

- Như kính gửi, 

- Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền 

COVID-19 tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

Kiêm 
TRƯỞNG TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Anh Dũng 
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