
   

Kính gửi:   
    - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 
    - UBND các xã, thị trấn. 
   

 Thực hiện Công văn số 9398/UBND-VX ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An về triển khai kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19; Công văn số 

1506/SDL-QLCSLT của Sở Du Lịch về việc tăng cường triển khai một số biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19; Công văn số 1983/STT&TT-TTBCXB ngày 

15/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc truyền thông phòng chống 

dịch COVID-19 với thông điệp “Vắc-xin an toàn, ứng phó linh hoạt, khoa học và 

chủ động với biến thế mới”. UBND huyện đề nghị Trung tâm Văn hoá, Thể thao và 

Truyền thông; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

 Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về quan điểm thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để cài đặt thói quen “bình 

thường mới” vào tiềm thức hàng ngày của từng người, thống nhất nhận thức trong 

những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vắc-xin, thuốc điều trị và ý thức 

của người dân có tính chất cơ bản, quan trọng, đặc biệt là trong tình hình xuất hiện 

biến thể mới. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn chủ động thông tin để người 

dân hiểu và không hoang mang về những diễn biến mới, kèm theo những lý giải, 

phân tích giữa tình hình dịch bệnh trong nước và tình hình dịch bệnh trên thế giới để 

người dân có cái nhìn tổng thể về mức độ kiểm soát dịch bệnh ở cấp huyện, cấp tỉnh 

cũng như chuẩn bị tâm thế để ứng phó với những diễn biển mới trong thời gian tới, 

đặc biệt những thông tin nhạy cảm đối với xã hội khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn (sự 

cố khi tiêm chủng xảy ra sốc phản vệ với cả người lớn và trẻ em, tai biên nặng sau 

tiêm...). Tuyên truyền cần thận trọng khi thông tin về “sự cố” tiêm vắc- xin phòng 

COVID-19, trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn, thông tin theo nguồn 

tin chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền địa phương, KHÔNG bình luận, 

khai thác mở rộng làm nóng vấn đề, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến chiến 

dịch tiêm chủng. 

 Truyền thông thống nhất và có trách nhiệm các quan điểm, chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia trong công tác phòng, chống dịch 
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COVID-19 trước tình hình xuất hiện biến thể mới Omicron; các đơn vị cần chủ 

động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp, không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 

Tuyên truyền thống nhất nhận thức thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch bệnh phải dựa trên nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp 

điều trị phù hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác 

(đông - tây y, phối hợp chặt chẽ người dân với chính quyền, doanh nghiệp...); các 

biện pháp hành chính, an sinh xã hội và đi lại của người dân áp dụng thống nhất 

tương ứng với cấp độ dịch của từng vùng.  Thông tin có điểm nhấn về những nỗ lực, 

giải pháp “phục hồi và phát triển bền vững”. 

Việc học sinh đi học trở lại là mong đợi của phụ huynh, học sinh và các thầy, cô 

giáo. Tuy nhiên trong tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng 

đồng cao, rải rác ở các đơn vị: xã Nghĩa Bình, xã Nghĩa Thành, xã Nghĩa Thịnh, xã 

Nghĩa Lộc, quyết định cho học sinh trở lại trường, đa số phụ huynh lo lắng khi con 

em mình chưa được tiêm, hoặc chưa tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 và ý 

thức phòng dịch chưa cao, nên dư luận đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Vì vậy 

cách truyền thông cần có phân tích trên cơ sở khoa học về vấn đề này để phụ huynh 

yên tâm về mặt thể chất; việc cách ly (nếu có) phải không ảnh hưởng đến cuộc sống, 

sinh hoạt của học sinh và gia đình, nhất là đối với học sinh còn trong độ tuối phải có 

người giám hộ. Một số lớp học, sẽ khó khăn cho giáo viên đồng thời vừa dạy trực 

tiếp vừa kết nối trực tuyến.  

Tiếp tục tuyên truyền thống nhất triển khai ứng dụng PC-COVID, ứng dụng hiệu 

quả các giải pháp công nghệ khai báo y tế và kiểm soát đi lại giữa các địa phương để 

người dân di chuyển thuận lợi, không để ách tắc lưu thông hàng hóa, đồng thời bảo 

đảm an sinh xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chủ động, linh hoạt áp dụng các giải 

pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở TT&TT; (B/c) 
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- Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo HU; 
- Lưu: VH. 
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