
DANG U KHOI CAC CO QUAN BANG CONG SAN \TIT NAM 
vA DOANH NGHP TNH BAC NThH 

BAN TUYEN GIAO Bc Ninh, ngày 'L5tháng 7 nám 202] 

S: '?- - CV/BTGDUK 
V/v tiê'p tc day mqnh tuyên truyên 

cong tác phOng, chóng djch COVID-19 

KInh gii: Các chi b, dãng b co s 

Trong nhftng ngày vra qua, tInh hInh dch C OVID- 19 trên dja bàn tinh dâ 
duçc kiêm soát, nhiêu dja phuang, dan vj chuyn tir giãn cách xa hi sang trang 
thai bInh thuing mói. Tuy nhiên, hin nay tInh hInh djch C OVID- 19 trên th gioi 
và Vit Nam dang din biên ht s'tirc phüc tap, có th tip tic xut hin các bin 
chüng mâi nguy hiêm han, lay lan nhanh han, manh  han, tiêm an nguy ca hung 
phát djch tr& iaj  trên dja bàn tinh. 

NIhm nâng cao trách nhim, tinh thn cành giác cüa các cp üy ca s&, lãnh 
dao cac cci quail, dan v, doanh nghip và can b, dãng viên, ngthi lao dng trong 
KMi vri phuang châm "sóin hcyn m77 bzthc và cao ho'n mt bzthc so vó'i quy 
djnh "; thirc hin Cong van so 253-CV/BTGTU ngày 08/7/202 1 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy ye vic tiêp ti1c day manh  tuyén truyn cong tác phông, chng djch 
COVID- 19, Cong van so 131-CV/DUK ngày 13/7/2021 cüa Ban Thu&ng \rDâng 
ñy Khi ye vic tiêp tiic tang cithng các bin pháp phông, chng djch COVID- 19 
trong tInh hinh mdi; 

Ban Tuyên giáO Dâng üy Khôi dé nghi. các chi b, dáng b ca sá, lânh dio các 
ca quan, dun vj, doanh nghip tiêp tc day manh  tuyên truyên cong tác phông, chng 
djch COVID-19, trong do nhüng ngày ti tp trung vào mt s n)i dung chü yu sau: 

1. Tiêp tiic barn sat, tuyên truyên kjp thai, sâu rng các quy dinh, các van 
bàn chi dao  cüa Trung uang, B Y té, cüa tinh và Ban Thi.ring vi Dãng üy Kh& 
v cOng tác phông, chông djch COVID- 19. Tuyên truyn nhffiig kt qua n& bat 
trong phát triên kinh tê -xã hi 6 tháng dâu nàm; mc dü trong diu kiên dich 
COVID-19 din biên phirc tap,  song kinh tê vn tang tru&ng tht, thiu chi tiêu tang 
cao so vi cüng ks'. Tin tu&ng v6i 5ir lãnh dao,  chi  dao  quyt 1it, sang tao cüa 
Tinh üy, UBND tinh, Ban Chi dao  tinh, sir n lc cüa các cp, các ngành, dja 
pliiiang, dan vj và các bin pháp khôi phçic, phát triên kinh t-xã hi trong diu 
kin bInh thuèng mdi, kinh t - xã hi 6 tháng cui näm sê dat  ké hoach dê ra. 

2. Tiêp tiic tuyên truyên cong tác phông, chng dch & các ca quan, dan v, 
doanh nghip, các dja phuang trong tinE nht là & thành ph Bàc Ninh Va các khu, 
c1im cOng nghip, nhu: cOng tác giám sat, chü dng phát hin sôrn các tru&ng hap 
nghi nhiêm, khoanh vüng, ly mu xét nghim din rng sang 19c nguy ca; cong 
tác rà soát, nm ch&c các tnr&ng hap tam  tru,  tam  yang, ngu&i la tren dia bàn, lap 
danh sách tat ca các trung hap di/vê tü các da bàn có 0 djch trong câ nu&c, dãc 
bit là di/vé tr Thành phô Ho ChI Minh, BInh Duang, Dông Nai... trong vông 14 



ngày tr& iai  day và nhü'ng ngày tip theo, khai báo y t, cách ly tp trung 21 ngày 
kê tir ngày tr& v dja phu'o'ng, xét nghim 3 1n trong thô'i gian each ly tp 
trung và phãi tir chi trã các chi phI lien quan den cách ly tp trung. Tuyên 
truyên các h gia dinE thông tin khuyn cáo ngithi than dang a các tinh, thành ph 
có djch không tth ye Bäc Ninh, nêu có ngiiôi than dang di chuyn v Bc Ninh 
thI phãi báo cáo ngay chinh quyên da phi.ro'ng d bé trI dua di cách ly tp trung, 
không duçic v nhà. Các khách son, chU nhà tr9 trén dja bàn không tip nhn ngithi 
tir các tinh, thành phô có ô djch ye lini trü. Phát hin, x1r l nghiêm các hành vi vi 
phm pháp lut lien quan den phông, chông dch. 

3. Tuyên truyn dm net vic trin khai các bin pháp phông, chn. djch 
trong tInh hInh mói, tao  diu kin tôi da cho doanh nghip trà iai  san xu.t, kinh 
doanh, dam báo dáp üng day dU các yêu câu dt ra vfd tiêu chI "6 An" khi dua 
cong nhân trô' 'ai  lam vic. 

4. Tuyên truyên các cc quan, don vj, t chrc, doanh nghip, ngithi dan a các 
dja phucing khi kt thilic áp diing bin pháp giãn cách xã hi sang trang thai bInh 
thuang mai can thirc hin nghiêm các quy djnh phông, chng djch; nguai dan sau khi 
tiêm vc xin không lci là, chü quan, nâng cao thüc tr bào v mInh, bâo v cong 
dng; tip ti1c thirc hin nghiêm khuyên cáo 5K cüa B Y t, khai báo y tê, cài dat i'rng 
diing "S Sue khOe din tü", Bluezone trén din thoai di dng. Tuyên truyn hiu qua 
vic irng diing cong ngh thông tin trong cong tác phông, chOng djch COVID- 19. 

5. Tip tiic tuyên truyên cOng tác tiêm väc xin phông C OVID- 19 din rng 
dçit 1 nàm 2021; nguäi dan cn cánh giác v1i chiêu thi'rc lüa dão tiêm vac xin giã. 
Tuyên truyên vic dam bào các chInh sách an sinh xã hi; s11 vào cuc cüa Ca he 
thng chInh trj và tham gia tIch crc cüa các tang lap nhân dan vào cong tác phông, 
chng dch COVID-19. Thông tin chInh xác, kp thai v tInh hInh dch bnh dang 
din ra tai  các dja phuo'ng, don vj. 

6. Tip tyc tuyen truyn d can b, dàng viên, nguôi lao dng, t chüc, cá 
nhân, doanh nghip tIch crc hu&ng img dçt cao diem 4n dng toàn dan üng ho 
phông, chOng djch COVID- 19 nãm 2021 cüa Uy ban MTTQ tinE; tuyen truyên 
yiêc sir diing Qu5r üng h cong tác phông, chng djch COVID- 19 và Qu5 üng h 
mua väc xin phông, chOng djch COVID- 19 cüa tinh dam bâo kjp thai, hiu qua, 
dung di tuqng. 

D nghj các cp iiy co sa quan tam chi dao, t chirc thirc hin./. 

Noi nhan:  
- Ban Tuyên giáo Tinh Uy, (báo cáo) 
- Thu&ng trirc Dãng Uy Khôi, 
- Nhu kInh gui, 
-LiruBTG. 

 

Dng DInh TInh 
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