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Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 

- Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố, 

 

 Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục tăng số ca nhiễm tại nhiều tỉnh, 

thành phố trong cả nước. Tại tỉnh Bắc Kạn số ca dương tính với SARS-CoV-2 tiếp 

tục tăng, cộng dồn đến ngày 12/11/2021, trên địa bàn tỉnh có 11 ca dương tính (F0), 

8/11 ca đã khỏi và 49 ca tái dương tính (đã khỏi 46 ca), không có ca tử vong. Trong 

tháng 10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tại 

tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, Thôn Nà Vịt, xã Nông Thượng). Đến nay Thành 

phố đã tổ chức tiêm 41.600 mũi vacxin (mũi 1 là 29.314, mũi 2 là 12.286); tiếp tục 

thống kê trẻ em từ 3 -17 tuổi (khoảng 11.200 người) để chuẩn bị cho chiến dịch 

tiêm vacxin khi có chỉ đạo của Tỉnh. 

 Để góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát 

tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn bàn thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề 

nghị các chi, đảng bộ trực thuộc thời gian tới lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đẩy mạnh 

tuyên truyền một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 11 tháng 8 

năm 2021 của Thành ủy về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay; Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 

08 tháng 10  năm 2021 của Thành ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid -19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới và các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đối với công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19; chủ động tuyên truyền và vận động người dân yên tâm, 

tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần “Tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; 

việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm tuổi; hiệu quả, lợi ích của việc tiêm 

chủng góp phần đảm bảo kế hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin theo các tiêu chí 

trong Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; tiếp tục tuyên truyền, vận động 

người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống 

Covid-19. 
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3. Tuyên truyền, vận động Nhân dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về 

nguy cơ bùng phát dịch bệnh; thường xuyên giám sát chặt chẽ các hoạt động đi, 

đến và lưu trú tại địa phương; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định, nhất là việc vận động người thân đang ở các tỉnh, thành phố có 

dịch khi có kế hoạch trở về tỉnh phải thực hiện khai báo y tế; tuyên truyền, vận động 

người dân không đến các tỉnh, thành phố đang có dịch nếu không thật sự cần thiết. 

Hạn chế tập trung đông người trong cùng một thời điểm, thực hiện nghiêm thông 

điệp 5K của Bộ Y tế.  

4. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện tạo lập mã QR-Code, cài đặt phần 

mềm PC Covid trên điện thoại di động thông minh; việc thực hiện khai báo y tế và 

quét mã QR-Code theo quy định; việc cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi 

tiêm chủng vắc xin. 

5. Thường xuyên cung cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin đầy đủ, chính xác, kịp 

thời tình hình dịch bệnh để các ngành, các cấp và mọi người dân biết, chủ động 

phòng, chống dịch; gắn với đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, 

thù địch, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Với các nội dung trên, đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy quan 

tâm thực hiện nghiện nghiêm túc. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Như trên, 

- Lưu VT. 

K/T TRƯỞNG BAN 
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