
 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM       
TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN      Bình Phước, ngày       tháng 11 năm 2021 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19          

                         * 

              Số         -CV/TBTT 
     V/v định hướng công tác chỉ đạo, thông tin, 

    tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 

                        (Tuần 47 - 48) 

 

 

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,  

- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.  

 

 

Những ngày gần đây, số ca dương tính COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước đang tăng mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều ổ dịch trong cộng đồng, nhiều ca 

bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và nhiều ca có liên quan đến người 

trở về từ vùng dịch. Đồng thời nhằm tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản 

của 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” và các văn bản chỉ đạo mới của 

Ban chỉ đạo và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Tiểu ban Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước định 

hướng công tác tuyên truyền tuần 47 - 48 với thông điệp “mỗi người dân hãy thực 

hiện nghiêm các biện pháp 5K; hãy tới trạm y tế gần nhất để tiêm phòng; cùng 

chung tay đưa cuộc sống trở lại bình thường mới” với các nội dung như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Kết quả sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã được thực tiễn chứng 

minh là đúng đắn, phù hợp, đang được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp 

và người dân tích cực thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc rõ rệt.  
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- Kết quả công tác tiêm phòng vắc xin và hiệu quả việc tiêm phòng 2 mũi 

vắc xin đầy đủ nên nhiều ca mắc chỉ ở nhiễm khuẩn nhẹ, mau khỏi bệnh, số ca tử 

vong giảm nhiều trên cả nước, do đã tạo được sức đề kháng tăng cao khi được tiêm 

vắc xin.  

- Mời gọi tất cả những ai cư trú trên địa bàn chưa được tiêm phòng, không 

phân biệt hộ khẩu thường trú, tạm trú, hay khách vãng lai, hãy tới trạm y tế nơi gần 

nhất để được đăng ký, hướng dẫn và tiêm phòng vắc xin ngừa COVID-19 trong 

thời gian sớm nhất với chủ trương: Ai chưa tiêm mũi 1 hãy đi tiêm phòng mũi 1. Ai 

đã tiêm mũi 1, hãy đi tiêm phòng mũi 2. 

- Người dân tiếp tục thực hiện nghiệm quy định 5K; không lơ là, chủ quan 

ngay cả khi đã tiêm đủ liều vắc xin. Phải thống nhất nhận thức và hành động theo 

phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COIVD-19. 

- Mỗi người dân tự giác phòng bệnh; tự chăm sóc, theo dõi và xử lý tình huống 

diễn biến dịch; an toàn trong giao tiếp, trong sản xuất phải phù hợp với trạng thái 

bình thường mới, để nhanh chóng đưa Bình Phước tăng tốc phát triển trở lại, từ đó 

tạo tiền đề thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế”.  

- Các kịch bản thích ứng toàn diện tình hình bình thường mới do Ủy ban tỉnh 

quy định và quy định tạm thời hoạt động thương mại, dịch vụ thích ứng an toàn 

với tình hình dịch Covid-19. Các quy định phân loại cấp độ dịch, gồm: Cấp 1: Nguy 

cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2: Nguy cơ trung bình 

tương ứng với màu vàng; Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4: 

Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ (theo Kế hoạch 3913/UBND-TH, ngày 19/11 

của UBND tỉnh). 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ an toàn 

COVID-19 trong doanh nghiệp, đảm bảo thực chất, hiệu quả; huy động lực lượng 

xung kích, tình nguyện tham gia công tác tiếp nhận thông tin của người dân liên 

quan đến công tác phòng chống dịch bệnh để hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, 

khoanh vùng, truy vết; cấp cứu, tư vấn tâm lý; tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ vận 

chuyển, cung cấp hàng hoá, lương thực, thực phẩm vào khu vực cách ly, phong 

tỏa... vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch.  

- Thực hiện khai báo y tế đến Trạm Y tế nơi cư trú, Tổ COVID-19 cộng 

đồng khi có bất kỳ một trong các biểu hiện bất thường như ho, sốt, đau họng, khó 

thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác; tiếp xúc 

với người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 để được thực hiện sàng lọc 

COVID-19 chủ động. 

https://media.baobinhphuoc.com.vn/upload/files/document/huong_dan_thuong_mai.pdf
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- Khi phát hiện kết quả xét nghiệm dương tính với test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2, cần bình tĩnh, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người khác, tự 

cách ly tại nhà; đồng thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc thông báo ngay tới 

đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh COVID-19 của ngành Y tế để 

được hướng dẫn, xử trí phù hợp. Tuyệt đối không tự ý di chuyển ra khỏi nơi cư 

trú khi phát hiện bản thân có kết quả dương tính bằng test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2.  

- Tuyên truyền các phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung 

sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, hướng 

tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước 01/01/1997-

01/01/2022.  

2. Các hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ yếu 

- Tuyên truyền trên báo chí, trên nền tảng số, internet, cổng/trang thông tin 

điện tử các ban, sở, ngành, địa phương và mạng xã hội (Facebook, Zalo, 

Youtube…) bằng hình thức livestream, video, clip, banner ảnh, infographics, biểu 

ngữ cổ động… 

- Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, đội truyền thông lưu 

động, loa tay, thông qua hội nghị, sinh hoạt chính trị - xã hội; chú trọng phát huy 

vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở để tuyên truyền 

phòng, chống dịch sâu sát, cụ thể, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; nhắc nhở, vận 

động người dân vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, vừa tăng gia lao 

động, sản xuất, kinh doanh với tinh thần như thời chiến “vừa sản xuất, vừa chiến 

đấu” để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.  

- Tuyên truyền, thông tin, cổ động trên các phương tiện trực quan: băng - 

rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích… trên các trục đường chính, chợ dân sinh, siêu thị, 

bệnh viện, tổ dân phố, khu dân cư, khu công nghiệp, tuyên truyền thông qua các 

hoạt động văn hóa - văn nghệ. 

3. Một số lưu ý trong công tác tuyên truyền 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; hệ thống tuyên giáo các cấp thông qua báo 

cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, bản thông báo nội bộ, 

thông qua mạng xã hội, loa truyền thanh cơ sở, tổ COVID cộng đồng, tổ tuyên 

truyền phòng, chống dịch COVID-19... thường xuyên cung cấp, cập nhật, chia sẻ 

thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh để các ngành, các cấp và 

mọi người dân biết chủ động phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt trong 

tình hình mới trên địa bàn toàn tỉnh. 
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- Chủ động cung cấp thông tin bảo đảm minh bạch, kịp thời, chính xác về 

diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh; phản bác thông tin sai sự 

thật, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và tình hình phục hồi, phát triển kinh 

tế - xã hội.  

Căn cứ nội dung định hướng tuần và tình hình thực tế của địa phương, đơn 

vị, cơ quan để 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. 

 

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 

Kiêm 
TRƯỞNG TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Anh Dũng 
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