
TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 1256-CV/BTGTU 
V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác  

 tuyên truyền phòng, chống COVID-19 

và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh  

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Nai, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

 

 Kính gửi: - Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy; 

- Ban tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc tỉnh; 

- Báo Đồng Nai; 

- Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai. 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và lây lan 

nhanh trong cộng đồng sau thời gian công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản ổn định. Đồng thời, cùng với dịch 

bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh cả số người mắc và đến thời điểm hiện nay đã 

có 15 ca tử vong do sốt xuất huyết, chủ yếu là người lớn. 

Thực hiện Công văn số 3796-CV/TU, ngày 08/8/2022 của Thường trực 

Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của tập thể Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết trên địa bàn 

tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: 

1. Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Ủy ban 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về phòng, chống dịch COVID-19 và dịch sốt xuất huyết đang diễn 

biến phức tạp hiện nay trên địa bàn tỉnh. Cần tập trung đa dạng hóa các loại 

hình và phương tiện, phương thức tuyên truyền, phong phú về nội dung, phù 

hợp với từng đối tượng ở khu dân cư; thường xuyên, chủ động cung cấp 

thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về dịch COVID-19, về hiệu quả của tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch 

COVID-19 cần hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức và thay đổi hành vi của 

Nhân dân, để các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh không được chủ quan, lơ 

là trong phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp tục tuyên truyền, vận động 

người thân, các gia đình tích cực tham gia tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối 

tượng theo quy định và trẻ em từ 05 đến 12 tuổi, nhất là, chuẩn bị bắt đầu 

khai giảng năm học mới 2022-2023. Đồng thời, chủ động trong công tác định 



hướng dư luận; bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời 

về các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết với tinh thần “không có 

lăng quăng không có sốt xuất huyết”; từ đó, để người dân hiểu, đồng thuận và 

tích cực tham gia ra quân phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết vào lúc 07 

giờ- 09 giờ thứ Bảy hàng tuần (bắt đầu từ ngày 13/8/2022), tổ chức tổng vệ 

sinh môi trường, khai thông cống rãnh, loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước 

trong nhà và trong cộng đồng dân cư để ngăn chặn sự phát triển của muỗi và 

lăng quăng ở các địa bàn khu dân cư trong toàn tỉnh, nhất là, các địa phương 

có số ca mắc, tử vong cao. 

2. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. Triển khai có hiệu quả công tác truyền thông gắn 

với ý thức và tính tự giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch 

COVID-19 và sốt xuất huyết; lan tỏa các kinh nghiệm hay, tấm gương tốt để 

cổ vũ toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch; ngăn chặn các thông tin xấu độc, tin giả, tin không được kiểm 

chứng liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 và dịch sốt xuất huyết 

hiện nay. 

3. Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh 

tích cực tham gia ra quân phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết vào lúc 07 

giờ-09 giờ thứ Bảy hàng tuần ở các địa bàn khu dân cư trong toàn tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo 

kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo định kỳ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Các đ/c lãnh đạo Ban (báo cáo);   

- Phòng TT-TT; 

- Lưu P. HC-TH. 

Đồng kính gửi: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh; 

- BTGTW (a+b), (b/c). 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

                          

Phạm Tấn Linh 
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