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TIỂU BAN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG 
VÀ CÔNG NGHỆ

*
Số        - CV/TBTT,TT&CN

V/v tập trung thông tin, tuyên truyền về
phòng, chống dịch COVID-19 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Long An, ngày      tháng 8 năm 2022

   Kính gửi: - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
           các huyện, thị xã và thành phố,

      - Báo Long An, Đài Phát  thanh và Truyền hình 
                  Long An.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, 
kinh tế - xã hội có sự phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, gần đây tình hình dịch 
bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Trên thế giới, dịch Covid-19 vẫn 
diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát lại tại một số quốc gia với sự 
xuất hiện của các biến chủng phụ BA.4, BA.5, BA.2.12.1, số ca tử vong tăng trở 
lại; Tổ chức Y tế thế giới vẫn cảnh báo dịch Covid-19 là đại dịch toàn cầu và 
duy trì các biện pháp ứng phó, nhất là tiêm chủng vắc xin. Ở trong nước, trong 
tháng 7/2022 đã ghi nhận hơn 33.000 ca mắc mới, 06 ca tử vong; số ca mắc 
trung bình mỗi ngày khoảng 1000 ca. Trên địa bàn tỉnh, từ 01/01/2022 đến 
31/7/2022 ghi nhận 8.385 ca mắc Covid-19 và chưa phát hiện các biến thể phụ 
của chủng Omicron. Tuy nhiên, theo Báo cáo kết quả giải trình tự gen của 20 
tỉnh, thành phía Nam (tuần 30) của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ngày 
26/7/2022 đã có xuất hiện bệnh nhân mắc Covid-19 với các biến thể phụ BA.5 
(32 ca), BA.2.12.1 (3 ca). Mặt khác, công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 
nhắc lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi 3 (mũi nhắc lần 1) cho trẻ từ 12-17 
tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5-12 tuổi ở một số địa phương trong tỉnh, tỷ lệ tiêm còn 
thấp; một số người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, thực hiện không nghiêm các 
biện pháp phòng chống dịch. 

Trước tình hình trên, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa tỉnh, Tiểu ban Thông tin, Truyền thông và Công nghệ đề nghị các địa 
phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Nâng cao mức độ tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 bảo đảm phát huy hiệu quả hơn nữa; cập nhật thường xuyên, liên 
tục, chính xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, trong 
nước, trên thế giới để triển khai tuyên truyền phù hợp để người dân dễ dàng tiếp 
cận được thông tin và nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng phòng, chống dịch, 
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không chủ quan, lơ là. Tiếp túc đẩy mạnh công tác truyền thông về các chủ 
trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh để người dân 
hiểu, đồng thuận và tự giác thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về các diễn biến phức tạp, khó 
lường của dịch bệnh, về các biến thể mới của Omicron có thể làm dịch bùng 
phát trở lại và về công tác tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin trong 
phòng ngừa bệnh và sự cần thiết của việc tiêm các liều nhắc lại để bảo vệ bản 
thân và cộng đồng, nhằm vận động người dân ủng hộ, tích cực tham gia tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 
để bảo vệ thành quả chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hướng 
dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19, phổ biến các kiến 
thức, kỹ năng nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.

3. Tập trung tuyên truyền những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, 
chống dịch; biểu dương, lan tỏa các điển hình người tốt việc tốt, những cống 
hiến, hi sinh, nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng,… trong thực hiện phòng, 
chống dịch. Tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin  xuyên  tạc, sai sự thật.

Trên đây là một số nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch 
COVID-19, Tiểu ban Thông tin, Truyền thông và Công nghệ đề nghị các địa 
phương, đơn vị quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tiểu ban Truyền thông 
(thông qua Cục Báo chí - Bộ TTTT; 
ptt_nga@mic.gov.vn) báo cáo,
- Ban Chỉ đạo tỉnh (báo cáo),
- Sở Chỉ huy; Tiểu ban Tham mưu TH;
- Thành viên Tiểu ban TT,TT&CN,
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ,
- Phòng TT,TT&LLCT,
- Lưu phòng Tổng hợp.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO
kiêm

TRƯỞNG TIỂU BAN

Hoàng Đình Cán
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