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Thực hiện Công văn số 1380-CV/BTGTU, ngày 02/8/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP, Ngày 

15/7/2022 về Kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.  

 Nhằm tạo sự thống nhất nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 

đảng; góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo số 205/TB-VPCP, 

Ngày 15/7/2022 về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và 

Công văn số 2819-CV/TU, ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban 

Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ 

cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung các nội dung chủ yếu như sau:  

 1. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, tiếp 

tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại, góp 

phần phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững. 

 2. Tiếp tục quán triệt và làm sâu sắc hơn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về 

công tác phòng, chống dịch, đó là: Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên 

hết, trước hết; Người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến thắng dịch bệnh là chiến 

thắng của Nhân dân; Phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng dịch là cơ 

bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch; 

Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, quản lý nhà nước, tham gia của Nhân dân; Tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa 

vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, với bản thân, gia đình và cộng đồng. 

 3. Tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, hoàn thành sớm nhất việc 

tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 bảo đảm theo tiến độ; đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu, chia sẻ và tích cực tham 

gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là thông tin về tác dụng, hiệu 
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quả của vắc xin và tiêm các mũi 3, mũi 4 trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng, 

tử vong, vai trò của ý thức người dân cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến 

chủng mới,... 

 4. Phát huy tối đa các phương tiện báo chí, truyền hình, thông tin đại chúng 

ở cơ sở, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thông 

qua các trang mạng xã hội để thông tin nhanh đến cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.  

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy khối, Đoàn khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bắc 
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