
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, 

chống dịch COVID-19 

Cao Bằng, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh; 

- Các VPĐD, Phóng viên thường trú tại Cao Bằng; 

- Các Tạp chí, Đặc san, Bản tin; Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 2107/UBND-VX ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch COVID-19; Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí; Trang thông 

tin các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các doanh nghiệp viễn thông; Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phối phối hợp chỉ đạo, thực hiện một số nội dung công tác 

tuyên truyền sau: 

 1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người 

dân trong việc tăng cường miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của vắc xin phòng 

COVID-19 trước các biến thể mới BA.4, BA.5, tránh tâm lý chủ quan, lơ là của 

người dân; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, 

bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người 

sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; tăng cường tuyên truyền cho cha 

mẹ học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng. 

2. Nhấn mạnh việc tiêm các mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) vắc xin phòng 

COVID- 19 là cần thiết nhằm bảo vệ người đã tiêm không bị mắc bệnh, đặc biệt 

là tránh nguy cơ bị bệnh nặng hoặc tử vong, nhất là trong điều kiện xuất hiện các 

biến thể mới của Omicron. Tiêm vắc xin là một trong những biện pháp hiệu quả 

nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh, vì lợi ích bản thân, 

cộng đồng, tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại.  

3. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19”, tạo môi trường an toàn, thuận lợi thực hiện hiệu quả 

chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không được lơ là, 

chủ quan, mất cảnh giác; sẵn sàng các phương án, kịch bản cụ thể để có thể chủ 

động, kịp thời ứng phó hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại... 
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  4. Cập nhật thông tin liên tục, kịp thời, chính xác từ nguồn tin chính thống 

của Bộ Y tế, ngành y tế, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn. 

Không để xảy ra tình trạng thông tin không chính xác, chưa kiểm chứng, không 

rõ nguồn gốc, đăng tải những hình ảnh, nội dung không phù hợp, vi phạm các 

quy định của pháp luật về báo chí. Chủ động phát hiện và đấu tranh phản bác 

các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên các phương tiện, không gian truyền thông. 

  5. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo đơn vị chức 

năng tuyên truyền thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức khác nhau như: 

hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, mạng xã hội (zalo, 

facebook,...), tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động,... 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan phối hợp triển khai 

thực hiện. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Ban TG TU; 

- UBND tỉnh;                (b/c) 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Chung 
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