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Thành phố Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

                     Kính gửi: - Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

      - Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố, 

      - Trung tâm VH-TT và Truyền thông Thành phố. 

          

Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn thành phố Vinh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuyên truyền thường 

xuyên, liên tục trên hệ thống tuyên giáo, truyền thông các cấp: Báo cáo viên, tuyên 

truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thông tin nội bộ, Bản tin Thành phố, mạng 

lưới truyền thanh cơ sở, mạng xã hội… Thường xuyên cung cấp, cập nhật văn bản 

chỉ đạo, thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời tình hình dịch bệnh để cán bộ, đảng 

viên, nhân dân biết, tổ chức thực hiện và chủ động phòng chống, đối phó với dịch 

bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn (pano, 

apphich, bảng điện tử, tờ rơi, tuyên truyền lưu động…) vẫn còn một số hạn chế, vẫn 

còn tình trạng thông tin giả, thông tin thất thiệt tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng 

của người dân. 

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố, Ban 

Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Phòng Văn 

hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Thành phố thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin  

- Phối hợp với các doanh nghiệp quảng cáo tăng cường công tác tuyên truyền 

trên hệ thống quảng cáo lớn, pano, apphich, biển bảng quảng cáo, tờ rơi tuyên truyền 

về công tác phòng chống dịch Covid-19 và chiến dịch tiêm chủng vắc xin tại nơi 

công cộng, trục giao thông, các cơ sở y tế, trường học, chợ, trung tâm thương mại... 

trên địa bàn. 

- Theo dõi, tham mưu xử lý kịp thời các trường hợp đưa tin thất thiệt, xuyên 

tạc trong công tác phòng chống dịch. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Thành phố 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thường 

xuyên cập nhật, tuyên truyền liên tục về tính chất, mức độ nguy hiểm, diễn biến phức 



 

 

tạp của dịch bệnh để người dân chấp hành nghiêm việc thực hiện quy định “5K+ vắc 

xin” trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, pa-nô, áp-phích. Sản xuất tin, bài phản 

ánh, cổ vũ động viên các lực lượng công tác phòng chống dịch của các địa phương, 

đơn vị. 

- Tăng cường tuyên truyền lưu động trên địa bàn, đảm bảo tần suất 1 ngày 2 đợt 

tuyên truyền trên các tuyến đường chính, các địa bàn phong tỏa, phức tạp về dịch bệnh.   

3. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

- Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, 

ban tuyên giáo phường xã, thành viên Ban chỉ đạo các địa phương cơ quan, đơn vị 

tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về mức độ lây lan 

và tính chất cực kỳ nguy hiểm của dịch Covid-19 để mỗi người dân có ý thức tự giác 

trong phòng, chống dịch (như bằng hình ảnh trực quan hậu quả nặng nề của đại dịch; 

thông tin, hình ảnh về sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đang ngày 

đêm chống chọi với dịch bệnh trên địa bàn; phát tờ rơi trong các hộ dân cư…). 

- Tuyên truyền về mô hình, cách làm hay trong công tác phòng chống dịch như: 

xây dựng khối dân cư tự quản, xây dựng vùng an toàn, “vùng xanh”; phát huy tinh 

thần tương thân, tương ái, chung tay hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, ủng hộ Quỹ phòng, 

chống dịch Covid-19; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, thu hoạch, lưu 

thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách 

xã hội. 

- Tuyên truyền về việc xử phạt nghiêm minh trước pháp luật đối với các trường 

hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh của 

một số hình thức kinh doanh dịch vụ, tiếp xúc gần như shipper, taxi, vận chuyển 

hàng hóa, mua bán trực tiếp... gắn với tuyên truyền tinh thần lạc quan, bình tĩnh, 

tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong phòng, 

chống dịch. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị, Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông Thành phố triển khai kịp thời, có hiệu quả. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên,                        

- Thường trực Thành ủy (để b/c),                   

- Lưu BTG Thành ủy. 

 

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY 

TỔ TRƯỞNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

BCĐ P/C COVID THÀNH PHỐ 

 

 

 

 

 

Phan Minh Tuấn 



 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-23T14:50:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phan Minh Tuấn<tuanpm.vinh@tinhuy.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-23T15:03:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Tuyên giáo<tuyengiao.vinh@tinhuy.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-23T15:04:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Tuyên giáo<tuyengiao.vinh@tinhuy.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




