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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 25 tháng 9 năm 2021

V/v định hướng nội dung tuyên truyền
công tác phòng, chống dịch COVID-19
(Tuần 39)

Kính gửi: - Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước,
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng
ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Thực hiện chức năng chỉ đạo, định hướng các hoạt động thông tin, tuyên
truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn tỉnh và diễn biến tình
hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh định hướng công tác tuyên truyền tuần thứ 39 (từ ngày 2530/9/2021) với Thông điệp “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”, cụ
thể như sau:
1. Tiếp tục truyền đi Thông điệp “5K - vắc xin + xét nghiệm + ý thức
người dân”. Vì hiện nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh đang từng bước nới lỏng
giãn cách, xác định “sống chung với Covid”, cần tăng cường khuyến cáo, nâng cao
ý thức của người dân, không nên lơ là, chủ quan, xem nhẹ các biện pháp phòng,
chống dịch, tránh tâm lý “xả hơi” sau thời gian giãn cách để bảo vệ thành quả
chống dịch chung của tỉnh. Chống dịch hiệu quả cần hơn hết là ý thức của tất cả
người dân, để chiến thắng trước Covid thực sự là chiến thắng của Nhân dân.
2. Truyền đi Thông điệp “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm
nhất”. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức
tạp, khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, ảnh
hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhằm đảm bảo quy định phòng,
chống dịch bệnh, trên quan điểm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân là
trước hết, trên hết, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung vắc xin còn hạn chế, chưa
có thuốc đặc trị hiệu quả. Thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế và các chuyên gia
đối với người dân “hãy tiêm bất kỳ loại vắc xin nào khi đến lượt, vì tất cả vắc xin
đó đã được cấp phép lưu hành và kiểm định chất lượng rất chặt chẽ”, để giảm
nguy cơ mắc bệnh, giảm số ca bệnh chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong.
3. Tuyên truyền về tình hình giao thương kinh tế hiện nay đang diễn ra giữa
các địa phương thì nguy cơ mầm bệnh tiếp tục có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh và

lây lan bất cứ lúc nào. Do đó, việc tiêm vắc xin diện rộng hướng tới tạo miễn dịch
cộng đồng, cùng với tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch sẽ giúp chúng ta
chung sống an toàn với đại dịch. Vì thế, hãy tổ chức tuyên truyền đến tất cả người
dân không nên lựa chọn vắc xin mà hãy tiêm vắc xin khi đến lượt được tiêm để kịp
tiến độ. Bởi không có loại vắc xin nào tốt nhất, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm
sớm nhất. Người dân được tiêm càng sớm thì cơ thể sẽ sinh ra miễn dịch sớm giúp
bản thân phòng bệnh và sớm tạo được miễn dịch cho cộng đồng.
4. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và huy động mọi người dân tham gia
công tác phòng, chống dịch COVID-19, tích cực thực hiện các yêu cầu của chính
quyền để sớm đạt các tiêu chí trong phòng, chống dịch, như: tiêm vắc xin, xét
nghiệm đầy đủ theo yêu cầu, khai báo y tế thường xuyên và trung thực…
5. Tiếp tục thông tin tuyên truyền về những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền
các cấp trong việc hỗ trợ người dân để bảo đảm nhu cầu khám chữa bệnh, nhu cầu
an sinh, các hoạt động hỗ trợ, thiện nguyện giúp đỡ những người, gia đình có hoàn
cảnh khó khăn; các tấm gương tự lực, tự cường chiến thắng hoàn cảnh khó khăn,
chiến thắng dịch bệnh. Tuyên truyền các kỹ năng tự phòng, chống dịch và bảo vệ
cho mỗi người dân và mỗi gia đình, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức
người dân trong phòng, chống dịch.
6. Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật thông tin; giảm bớt lượng tin, bài
phản ánh không có chiều sâu về diễn biến của dịch bệnh; không đưa thông tin, số
liệu mà thiếu phân tích, chưa được kiểm chứng; không đưa tin, giật tít về những
vấn đề đang còn được bàn bạc, chưa có kết luận cuối cùng, tránh tạo tâm lý kỳ
vọng thái quá hoặc bức xúc thái quá. Phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động,
sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ nội dung Công văn này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị,
địa phương có định hướng triển khai công tác tuyên truyền bằng hình thức phù
hợp, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh,
- TT chỉ huy phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh,
- Như kính gửi,
- Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền
COVID-19 tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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