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HƯỚNG DẪN
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do vi rút Corona gây ra

----Thực hiện Công văn số 1033-CV/BTGTU, ngày 04/02/2020 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Ban Tuyên giáo Huyện ủy dẫn tuyên truyền về
công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức
đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các
cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; qua đó nâng cao ý thức, trách
nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch
bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
- Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát
dịch, không để lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội,
ổn định đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng
đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch
bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh
đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương về
phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô- rô- na gây ra: Công văn số
79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 1223CV/TU, ngày 30/01/2020 của Tỉnh ủy; Công văn số 858-CV/HU, ngày 04/02/2020
của Huyện ủy; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
Công văn số 70/UBND-VP, ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện...; các

khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm phòng ngừa, hạn
chế dịch bệnh lây lan.
- Thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến tình hình của dịch
bệnh, tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại, các biện pháp phòng, chống dịch và
các dấu hiệu nhận biết khi nhiễm dịch bệnh. Vận động người dân chủ động, tích
cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng
đồng, với phương châm tự dự phòng là chính (không tổ chức các hoạt động đông
người, đeo khẩu trang khi ra đường, vệ sinh cá nhân thường xuyên, không đến
vùng có ổ dịch...). Tập trung tuyên truyền, vận động những người có nguy cơ
nhiễm dịch cao yên tâm, tin tưởng tự giác đến các cơ sở y tế khám, điều trị; thực
hiện các biện pháp cách ly khoa học, tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh. Gắn công tác
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh với tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh,
nhập cảnh của Công dân Việt Nam; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật phòng,
chống bệnh truyền nhiễm... nhằm góp phần hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm.
- Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các
ngành, các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch. Phát hiện, đấu
tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính
mạng của người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những
hành vi che dấu thông tin hoặc tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang
trong cộng đồng…
2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các
cấp; hội nghị giao ban, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.
- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài
Truyền thanh - Truyền hình huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cổng thông tin
điện tử huyện, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, ngành...
- Tuyên truyền thông tin lưu động; tuyên truyền trực quan bằng các thông
điệp, khẩu hiệu trên các tuyến đường trung tâm, nhà văn hóa, trường học, bệnh
viện; cấp phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền...
- Tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật gây hoang
mang dư luận trên các trang mạng xã hội zalo, facebook…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, lực lượng báo cáo viên, tuyên
truyền viên đẩy mạnh các hoạt động thông tin, chia sẻ, tuyên truyền công tác
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na
gây ra đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện thường xuyên cập
nhật, cung cấp thông tin; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp
nhân dân trước diễn biến của dịch bệnh, qua đó kịp thời dự báo tình hình, định
hướng dư luận xã hội, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về tình hình
dịch bệnh trên địa bàn với cấp có thẩm quyền theo quy định.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh theo thế mạnh
của ngành, nhất là thông tin lưu động, băng zôn, khẩu hiệu, hướng trọng tâm vào các
địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi công cộng, trường học, điểm văn hóa, du lịch.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi, kịp thời
có biện pháp xử lý đối với các đối tượng tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong
dư luận và khó khăn trong công tác phòng chống dịch.
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
- Thường xuyên, liên tục cập nhật đầy đủ, chính xác diễn biến tình hình dịch
bệnh và các biện pháp phòng chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ các nguồn tin
chính thống; tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài tuyên truyền,
khuyến cáo người dân liên quan đến dịch bệnh trên hệ thống truyền thanh, truyền
hình huyện.
Tập trung thông tin phản ánh nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong
công tác phòng chống dịch bệnh; các gương tập thể, cá nhân có đóng góp trực tiếp,
đồng thời phản ánh, đấu tranh phản bác các hành vi của tập thể, cá nhân, nhất là
các cơ sở y tế tư nhân lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, chống phá gây mất an ninh
trật tự trên địa bàn.
4. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
Tuyên truyền quán triệt nghiêm túc các văn bản lãnh chỉ đạo của Đảng, chính
quyền các cấp trong tổ chức bằng các hình thức phù hợp. Chủ động phối hợp với
ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động đến
từng địa bàn, khu dân cư để nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch tại gia đình, nơi công cộng.
- Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của nhân dân; qua đó,
phát hiện và tham mưu kịp thời cho cấp ủy các biện pháp ổn định tình hình tư
tưởng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát cao.
5. Đảng ủy các xã, thị trấn
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền
trong nhân dân, nhất là ở các trường học, nơi công cộng, nơi tập trung đông người,
những vùng và đối tượng có nguy cơ cao bằng nhiều hình thức phù hợp; coi đây là
một trong những giải pháp quan trọng để phòng chống dịch bệnh.

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng để người dân yên tâm, tin tưởng,
tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức
khỏe của bản thân và cộng đồng. Các xã, thị trấn có người đi làm việc tại Trung
Quốc trở về địa phương kịp thời khuyến cáo người dân đến ngay các cơ sở y tế
khám, điều trị khi có dấu hiệu của bệnh; đồng thời cách ly kịp thời không để lây
lan dịch bệnh./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- MTTQ, các đoàn thể CT-XH huyện,
- Phòng VH&TT; Đài TT -TH huyện,
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Lưu BTGHU.
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