
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân 

dân trong phòng, chống dịch COVID-19   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn 

nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;  

- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị xuất bản bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

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

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 10108/CV-BCĐ ngày 13/11/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc; để tiếp tục tăng cường công tác 

truyền thông, tuyên truyền, đặc biệt là truyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở 

nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp 

và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần quan trọng 

vào việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông trân trọng đề nghị: 

1. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn 

nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc, các cơ quan, 

đơn vị có trang thông tin điện tử và xuất bản bản tin cùng các hình thức thông 

tin cơ sở khác đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung sau: 

- Tiếp tục bám sát quan điểm, chỉ đạo mới, thông điệp quan trọng của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-

19, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, đặc biệt tập trung vào 

nội dung về nới lỏng, mở cửa “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” theo phương châm: “kiểm soát ở địa bàn dân cư quyết liệt, chặt 

chẽ và sự chủ động, linh hoạt trong áp dụng các biện pháp của các địa phương” 

để thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian 

tới. Chú trọng tuyên truyền các nội dung Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 và các văn bản huớng 

dẫn của Bộ Y tế, các bộ, ngành, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh có 

liên quan; tăng cường tuyên truyền nhằm thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người 

dân trong phòng, chống dịch, đặc biệt là hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích 

ứng an toàn, nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong tình hình mới với 

mục tiêu là: không để dịch bùng phát, lây lan trên địa bàn, trong cộng đồng dân 

cư, trong các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh. 
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- Đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng công nghệ trong quản lý tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19, tập trung vào 02 văn bản do Bộ Y tế ban hành (Văn bản số 

9438/BYT-CNTT ngày 05/11/2021 về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin 

người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 và Văn bản số 9458/BYT-

CNTT ngày 08/11/2021 về việc hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm 

chủng COVID-19) để người dân, cơ sở tiêm, chính quyền cơ sở biết và thực hiện.  

- Đẩy mạnh truyền thông về kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi để phụ 

huynh và nhân dân yên tâm, ủng hộ. 

- Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để nâng cao ý thức của người dân trong phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, để người dân biết lo khi có dịch, biết sợ nhiễm bệnh, 

biết tự bảo vệ mình, tự bảo vệ gia đình, bảo vệ xóm làng, khu dân cư mình sinh sống, 

từ đó tạo ý thức tự giác chấp hành các quy định. Thông tin thường xuyên, kịp thời, 

rộng rãi nêu gương, biểu dương người tốt, việc tốt; đồng thời phê phán những trường 

hợp vi phạm, những trường hợp bị khởi tố, các hình thức xử lý nghiêm khắc để răn 

đe trong xã hội và đấu tranh phản bác lại các thông tin sai sự thật về dịch,… 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc: 

Hiện nay, các nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 được 

Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc phát sóng trong chương trình Thời sự hệ 

phát thanh của Đài vào 03 khung giờ (buổi sáng từ 06h00’ đến 06h20’; buổi trưa từ 

11h00’ đến 11h20’; buổi chiều từ 17h00’ đến 17h20’). Tuy nhiên, qua kiểm tra, khảo 

sát, hầu hết Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện hiện đang phát sóng trùng 

với các khung giờ Chương trình Thời sự hệ phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền 

hình Vĩnh Phúc nêu trên, nên việc chỉ đạo tiếp sóng sẽ gây khó khăn đối với hệ thống 

thông tin cơ sở trong việc cân đối, bố trí thời gian tuyên truyền các nhiệm vụ chính 

trị của địa phương và việc tiếp sóng tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19. 

Để phát huy hơn nữa hiệu quả và tạo sự chủ động cho hệ thống thông tin cơ sở 

trong việc tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổng hợp, 

cập nhật, sản xuất file âm thanh tuyên truyền phòng, chống dịch tách riêng, độc lập 

với file Chương trình Thời sự của Đài, trong đó: 

2.1. Nội dung file âm thanh tập trung vào các nội dung trọng tâm chủ yếu sau: 

- Cập nhật quan điểm, chỉ đạo mới, thông điệp quan trọng của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, 

các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Cập nhật diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh. 

- Cập nhật thông tin mới về các trường hợp vi phạm và việc xử phạt các hành 

vi vi phạm quy định phòng, chống dịch trên địa bàn,… 

2.2. Cử 01 đồng chí Lãnh đạo Đài, đồng chí Trưởng phòng Thời sự và 01 đồng 

chí Chuyên viên chuyên trách tham gia vào nhóm Zalo “Thông tin cơ sở” theo số 

Zalo: 0988109899. 

2.3. Gửi file âm thanh vào nhóm Zalo “Thông tin cơ sở” trước 03 khung giờ 

phát sóng nêu trên (bắt đầu thực hiện từ 10h00’ ngày 16/11/2021) để tạo điều kiện 

thuận lợi cho các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện chủ động, linh hoạt 

trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch theo quy định và phù 

hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 
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3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền 

thanh cấp xã và các hình thức truyền thông cơ sở khác trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền thường xuyên, liên tục về các nội dung tại Mục 1 nêu trên bằng nhiều 

hình thức khác nhau như: hệ thống đài truyền thanh cơ sở cấp huyện và cấp xã, mạng 

xã hội zalo, facebook; tuyên truyền trực quan, lưu động,... 

- Chỉ đạo Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hoá 

- Thông tin và Thể thao tham gia nhóm Zalo “Thông tin cơ sở” cũng như cử đầu mối 

thường trực làm nhiệm vụ cập nhật file âm thanh để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền 

(bắt đầu thực hiện từ 16h00’ ngày 16/11/2021); linh hoạt trong việc lựa chọn khung 

giờ phát sóng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh 

cơ sở trên địa bàn nhưng phải đảm bảo tần suất tối thiểu 03 lần/ngày, ưu tiên lựa 

chọn vào 03 khung giờ đã nêu tại Mục 2. 

- Tăng cường kiểm tra hoạt động và việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn quản lý. 

4. Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch kiểm tra 

đột xuất hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở và việc tuyên truyền phòng, 

chống dịch của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh; khen thưởng, xử lý 

hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng, xử lý  theo quy định. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố, 

các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);  

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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