
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:             /STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2022 
   

V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng,  

chống dịch Covid-19 

  

 

 

              Kính gửi: 

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

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1734-CV/TU ngày 07/9/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phòng, chống dịch 

Covid-19; Công văn số 8478/UBND-KGVX ngày 09/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Sở Thông 

tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 theo Kế hoạch số 8241/KH-UBND ngày 31/8/2022 của UBND 

tỉnh; vận động phụ huynh, học sinh ở các lứa tuổi tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, 

kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng “kiên trì, kiên định, kiên quyết kiểm 

soát dịch Covid-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh để thúc đẩy phục hồi kinh tế nhanh và bền vững”, “đặt sức khỏe, tính 

mạng của người dân lên trên hết, trước hết để hành động”... 

- Tuyên truyền thực hiện tốt 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, 

cách ly, điều trị) và các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức “2K (khẩu 

trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân 

và các biện pháp khác”.  

- Tuyên truyền để người dân hiểu “tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 là 

nghĩa vụ, là quyền lợi, trách nhiệm của người dân”; khẳng định “tiêm vắc xin là 

một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, 

chống dịch bệnh”; cần tiêm đầy đủ và đúng hạn các loại vắc xin được khuyến 

nghị; cảnh báo về các biến chủng mới của dịch. 

- Hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm và tái nhiễm Covid-

19; tự thực hiện kiểm tra, rà soát, phản ánh thông tin tiêm chủng Covid-19 của 

cá nhân trên ứng dụng PC-Covid, hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Thông tin về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắc xin trong phòng Covid-

19; khuyến khích, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin để bảo vệ 
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bản thân và cộng đồng, nhất là đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả 

trẻ em), các nhóm đối tượng được chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin 

như: Các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên; người làm việc trong lĩnh 

vực giao thông vận tải; người cung cấp dịch vụ thiết yếu; người làm trong các cơ 

sở du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; người làm trong các doanh 

nghiệp, khu công nghiệp; thời gian, địa điểm tiêm chủng để người dân biết và đi 

tiêm chủng kịp thời. 

- Tiếp tục tuyên truyền theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền 

thông tại Công văn số 2577/STTTT-TTBCXB ngày 08/9/2022 về việc tuyên 

truyền thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. 

- Đưa tin, bài phản ánh kết quả phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi 

phát triển kinh tế - xã hội; các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, 

những tấm gương cống hiến vì tính mạng, sức khỏe người dân; vai trò tiên 

phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tham gia tiêm vắc xin phòng 

Covid-19; công tác xử lý các cá nhân, tổ chức đăng, phát thông tin xuyên tạc 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về tiêm vắc xin Covid-19 

và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương và trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện  

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (H, 02). 

  

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 
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