
TFL&N}I TJY HA NOT BANG CONG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Ha N5i, ngày £2- tháng 8 nám 2022 
So 123-CV/BTGTU 

Dqy mQnh cong tác thông tin, tuyên truyên 
phOng, chông dich Covid-19 

KInh gci: - Ban Tuyên giáo qun, huyn, thj üy, Dàng üy khi, trirc thuc, 
MTTQ và các t chirc chInh tr - xà hi Thành pM 
- S&VànhóavàThêthao 
- S Thông tin và Truyn thông 
- Giáo duc và Dào tao 
-SYt 
- Các co quan báo, dài và bàn tin Thành M 

Dch Covid-19 tip tçic din biên phirc tip, khó hthng, khó djnh doán và dà 
büng phát tri lai  mt s quc gia trên th gii. Ti Vit Nam, vi sir c gng, n 
lirc không ng&ng cña các cp, các ngành và toàn xà hi thôi gian qua, djch bnh cci 
bàn ducic kim soát trên toàn quc. Tuy nhiên, tnrâc s11 xâm nh.p bin chüng mâi 
BA.4, BA.5 cüa Omicron và hiu 1rc, hiu qua, khà nàng bào v cüa vc-xin giàm 
dn theo th?yi gian, s ca rnc trong cong dng hin dang có xu hrnng gia tang, 
tim .n nguy co dch bnh büng phát tth 1ti... 

Can cir Cong van so 3616-HD/BTGTW ngày 15/8/2022 cña Ban Tuyên giáo 
Trung uang v vic "Dcy mgnh cong tác thông tin, tuyên truyn phông, chO'ng djch 
Covid-19"; dê tip tiic lam t& cong tác thông tin, tuyên truyn trong can b, dàng 
viên và các tng lcp  Nhân dan Thu do, gop phn dy nhanh tin d tiêm chüng 
vc-xin phông Covid- 19, bào v và duy trI bn vtrng thành qua phông cMng djch 
thñ gian qua cüa Thành ph& tto diu kin tp trung phát trin kinh t - xà hi,... 
Ban Tuyên giáo Thành üy d nghi.: 

1. Ban Tuyên giáo qun, huyn, thj üy, Bang üy khôi, trirc thuc 
- Tham mixu cp ñy tip tiic chi dao  quán trit, tuyên truyên triên khai thrc 

hin nghiêm các chñ tnrong, quan dim cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba 
nrnc, các chi dto cüa ChInh phü, Thu tuó'ng ChInh phü, Ban Chi dio Trung uccng 
v phông, cMng djch Covid-19, nht là các van bàn ducc ban hành gn day nhu: 
Nghj quyt s 381NQ-CP ngày 17/3/2022 cUa ChInh phü v ban hành Chu'o'ng 
trinh phông, chóng djch Covid-19, COng din sO 664/CD-TTg, ngày 25/7/2022 v 
tang czthng cOng ta'c tiêm vàc-xin phông Covid-19; trong do cn xác dnh rô vai 
trO, trách nhim cüa cp üy, chInh quyn, doàn th các cp, nht là nguii dirng du 
trong lành do, chi do tuyên truyn trin khai quyt lit các giài pháp dy mnh 
cong tác tiêm chüng vc-xin phông Covid-19, bào dam không bó sot di tuang cn 
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tiêrn chüng theo hthng dn cüa Bô Y t, tang t l bao phü v&c-xin ti dja phuong, 
Co quan, don v, vi miic tiêu: trong tháng 8/2022 hoàn thành tiêm müi 3, 4 cho 
các di tuçTng chi djnh và mtii thur 2 cho tré em tr 5 dn thri 12 tui; bào dam dü 
vc-xin, trang thit bj, sinh phm, vt tuy t cho phông, chng dch bnh. 

- Tp trung nm chc và theo döi chat chë tInh hInh, din bin dch bnh, 
nht là sir xut hin các bin th mi cüa Covid- 19; thuing xuyên dánh giá, phân 
tIch tInh hInh và các yu t nguy co; chü dng, tIch circ xây dirng các kjch bàn 
tuyên truyn dáp urng vi rnpi tInh hung có th xày ra cüa djch. 

- Tip tc chi dto CáC co quan, don vj barn sat si,r chi do, dnh huâng cUa 
Trung uong và Thành ph, xây dung và t churc tot Cong tác tuyên truyn nhm 
giuip cap üy, to chüc Dàng, CáC co quail, th chüc và Nhân dan nâng cao nhn thic 
và trách nhim, tuyt di không chü quan, lo là, mat cành giác; huy dng toàn h 
théng chInh tr và Nhân dan tham gia phOng, chông djch trong bi canh mói. Trong 
do, cn chü tr9ng vào mt s ni dung trpng tam sau: 

+ Tuyên truyên, khuyên CáO tiêp tiic thrc hin t&, hiu qua 3 trçi ct phOng, 
chng djch (xét nghim, cách ly, diu tr) và các giài pháp phông, chng dch theo 
cong thurc "2K (khu trang, khur khun) + väC xin + thuc + diu trj + cong ngh + 

thurc nguO'i dan và cac bin pháp khác" tmc sr xut hin cüa bin th phii BA.4, 
BA.5 cüa Omicron và các bin th khác. Tu giác, tIch circ tham gia tiêm vc-xin 
phông Covid-19 kp th?ri, dy dü: rnüi 3 và rnüi 4 cho ngi.thi ti'x 12 tui trr len; 1iu 
co bàn cho tré tir 5 dn duâi 12 tui theo hung dan cüa B Y th, miic tiêu cña 
ChInh phü, Thu tuóng ChInh phü dã d ra, bào dam an toàn, khoa h9c, hiu qua. 
Dng thii, tur thc hin kim tra, rà soát thông tin tiêm chüng Covid-19 cüa Ca 
nhân (trên urng diing PC-Covid, H so suic khOe din ti:r, VNEID) và sur diing churc 
näng "Phãn ánh thông tin tiêm chüng" trên cOng Thông tin tiêm chüng Covid-19 
tai da chi: https://tiemchungcovidl9.gov.vn/nu  thông tin thiu hoc sai 1ch. 

+ Tuyên truyn, lam rö v tác diing, hiu qua, igi Ich cüa v&c-xin trong 
phông djch bnh; khuyn khIch, vn dng ngu?ri dan tIch circ tham gia tiêm vc-
xin d bào v bàn than và cong dng; nht là cac di tuxqng nguy co cao, bnh 1 
nn (bao gm cà tré em), nhtrng ngu?ri mun l?a  ch9n väc-xin, ngixôi song 6 khu 
virc có t l bao phü vàc-xin thâp; tuyên truyên, giài thIch "tiêm chingphông ngica 
Covid-19 là nghia vit, là quyén lcri, trách nhiçm cza ngwài dan"; khng djnh "tiêm 
vàc-xin là mt trong nhüng bin pháp hiu qua nhá't, có j nghia chié'n lu'cic trong 
phông, cMng djch bnh", cn tiêm dy dü và dung han  các loai vc-xin duac 
khuyên ngh; cânh báo v các bin chiing mói cüa djch; tuyên truyn, huthng dn 
ngithi dan chain sOc SUe khOe sau nhim và tái nhim Covid-19. 

+ Thông tin dy dü, chInh xác, kjp thai v chin djch tiêm chüng, k hoach, 
chi tiêu tang cung tiêrn vc-xin do ChInh phü, Thu tuóng ChInh phU d ra; quan 
tam tuyên truyn dn các nhóm di tupng du9'c chu trçng hoàn thành sOm vic 
tiêm vc-xin theo nhu: các lirc luçrng y t& cong an, quail di, giáo viên, ngithi lam 
vic trong 11th vrc giao thông vn tài, ngui cung cp dch vii thit yu, nguri lam 
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viêc tti các co s& djch vi du ljch, trung tam thixcmg mai,  siêu thj, chçi, ngu1i lam 
vic trong các doanh nghip, khu cong nghip,... 

+ Tuyên truyn, quán triêt tu tithng "Kiên trI, kiên a7nh,  kiên quylt kiê'm soát 
djch Covid-]9 vâi tinh thcn thIch ing an toàn, linh hogt, kiem soát hiçu qua djch 
bênh dJ thi,c ddy hi phyc kinh té' nhanh và phát trin bn vig"; "dat thc khóe, 
tInh mgng cla ngzthi dan len trén he't, trzthc hê't d hành d($ng"; 'phông bnh ho'n 
chüa bnh, phông bnh tfr sam tir xa, ngay tic cci so", "di timg ngô, go timg nhà, rà 
tfmg ngwài d vn d5ng tiêm v&-xin cüng nhuphOng, chng djch Covid-19 và các 
djch bnh khác",... 

+ Tip tiic tuyên truyn, nâng cao thüc, nhn thüc cüa ngui dan và các 
c.p, các ngành trong phông, chng djch; lam rô, nêu bt nhmg k& qua dã dat 
dugc; biu duang tinh thn doàn k&, git vüng bàn li'nh, vuç't qua khó khàn, thách 
thiirc, "bin nguy thành co" cüa các cp, các ngành, các tang kp Nhân dan; lan tóa 
các diên hInh tiên tiên, gixcmg ngi.thi tot vic tot, nhcing tam guong hy sinh, cong 
hin vi tInh mng, süc khóe nguii dan; tuyên truyn phát huy tinh than yeu nithc, 
lông nhân ái, trách nhim xã hi cUa mi can b, dàng viên, ngu?i dan, doanh 
nghip cüng tham gia phông, chéng dch; phát buy vai trO tiên phong, guong mu 
cüa can b, dàng viên trong trin khai tiêm vc-xin phông Covid-19. 

- TO chüc các dOi  tuyên truyn, vn dng tiêm vc-xin dn trng dja bàn dan 
cu. Cong khai các diem tiêm chüng trên dja bàn (dja chi, nguôi phii trách, thông tin 
lien h) thông tin dn ngui dan d ngui dan bi& và di tiêm chüng kjp thai. C.p 
nht thuing xuyên kin thüc v phOng, chng djch bnh, phát trin kinh t - xà hi 
trong tInh hInh mâi cho di ngü can b lam cOng tác tuyên truyn. 

- Vn dng can b lam cOng tác tuyên giáo, nht là di ngü báo cáo viên, 
tuyên truyn viên, phóng viên tIch circ dang tài, chia sé, lan tOa các thông tin chInh 
thng v din bin tInh hInh djch bnh, các chü truong, chInh sách c'Cia Dàng, 
ChInh phü, các chi dao,  quy djnh cüa Thành ph; khuyn cáo, khuyn nghj cüa 
ngành y t và các co quan chüc näng trên internet, mng xã hOi,  nht là các khuyn 
cáo, khuyn nghj lien quan dn tiêm vc-xin. 

- Phát huy vai trO cüa can b co sâ, mng lrn9i cong tác viên du 1un xã hi 
trong vic nm tInh hInh tu tuâng, tam trng cUa các tang ip  Nhân dan truóc din 
bin mOi cüa djch bnh, cung dtp và scm dr báo tInh hInh, có phucing an, kjch bàn 
thông tin, tuyên truyn trong trung hcTp djch bnh büng phát manh  tr& 1i. 

2. Mt trn To quc và các tO chü'c chInh trl  - xä hi Thành phO 
- D.y manh  tuyên truyn trên các phucing tin thông tin, truyn thông cña 

Cac co quan, don vj trong h thng v các van bàn lành dao,  chi  dao  cüa Trung 
uo'ng và Thành ph v phông, chng dch bnh Covid- 19 trong tInh hInh m4; chit 
tr9ng tuyên truyn, van dông can b, hOi  viên, doàn viên, các thng 1p Nhân dan 
tham gia tiêm vc-xin dy dü, dung ljch, nMt là vic tiêm müi 3, mUi 4 và tiêm cho 
tré em vi 1i ich cüa bàn than, cong dng và phông tránh nguy co büng phát djch 
tr& lai. 
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- Tang cumg cong tác theo döi, nm tInh hmnh tu tuâng, tarn trng cüa các 

giai thng trong xã hi truâc din biên mOi cüa tInh hInh dch bnh; 4n dng can 

be,, hi viên, doàn viên, các tng lOp Nhân dan tIch crc chung tay phông, chông 
dich, phát huy süc mnIi khi di doàn k& toàn dan tc dê day lüi dch bnh, quyêt 
tam không d djch bñng phát trO lti. 

- Doàn Thanh niên Cong  san H Chi Minh Thành phó: tiêp tiic chi dao  các 
cp b Doàn, Hi, các Co quan, don vi trong h thng dy rnnh cong tác thông tin, 
tuyên truyên, phát buy vai trô hrc luçmg doàn viên, thanh niên, h9c sinh, sinh viên 
tich cxc tiêm vc-xin; té chirc các di hInh tInh nguyen tham gia h trci các lirc 
luçing chirc näng trong vic tiêm vc-xin cho nguOi dan 

3. S&Vän hóavà The thao 
Phi hp'p vOi các co quan, don vj lien quan xây dirng ni dung thông tin, 

tuyên truyn v cong tác phông, chng dch bnb Covid- 19; chi dao  cong tác tuyên 
truyn, ct dng trirc quan, tuyên truyn l dng tai  các don vi,  dja phuang trên 
dja bàn Thành ph (khi xày ra tInh hung),... 

4. S& Thông tin và Truyn thông 
Chi dao,  huOng dn các doanh nghip cung cp djch v11 vin thông di dng 

trên dja bàn Thành ph th chcrc nhn tin tuyên truyn vOi tn sut và thi luçmg 
phü hcp, ni dung tin nhn do B Y t d xut; chi dio quân l, giám sat chat ch 
thông tin, tuyên truyn trên các phucing tin thông tin dai  chiling và h thng thông 
tin co sO v phông, chng dch bnh Covid- 19; kp thOi phát hin, xi.r l nghiêm 
các co quan báo chI, trang thông tin din tü dãng, phát nhüng thông tin sai sir that, 
ânh huOng tiêu circ dn cong tác phông, chng djch; rà soát, chn, bc, xü l các tài 
khoán mng xã hi däng tài các thông tin xuyên tac  chü truo'ng, chInh sách cUa 
Dâng, Nba nuOc ta v tiêm vãc-xin phông Covid- 19 và cong tác phông, chng djch 
Covid-19,... 

5. S& Giáo due và Dào tao 
Chi dao  các co sO giáo diic, dào tao  trên dja bàn Thành ph tang cixng cOng 

tác tuyen truyn v tiêm vc-xin cho h9c sinh và phi,i huynh, nh.t là di tuçing 
thuOc d tu&i tiêm chüng tir 5 dn duOi 18 tui; t chirc các bui t9a dam, nói 
chuyên d tu vn cho phii huynh, hçc sinh v tác d%lng, lgi Ich cüa vic tiêm chUng, 
nhüng phán üng có th gp sau tiêm chüng và trách nhim bào dam quyn dugc 
tiêm chüng cüa tré em d tao  sir dng thun, 4n dng các em và ph'çi huynh dua 
con em di tiêm chüng phông djch Covid- 19 dy dñ, kjp thOi. 

6.S&Yth 
Chi dao  xây dmg k hoach  thông tin, truyn thông v cong the tiêm chUng 

vc-xin phông Covid- 19 có tr9ng tam, tr9ng dim, có chüng cü, thông tin khoa 
h9c, tp trung vào vic tiêm vc-xin cho tré em tr 5 dn 12 tui, the di tung có 
nguy co cao; phi hgp chtt ch vOi Ban Tuyên giáo Thành üy, SO Thông tin và 
Truyên thông trong chi dao,  djnh huOng và quãn 1 thông tin, tuyên truyn v cong 
tác phông, chng djch bnh Covid-19 trên dla bàn Thành ph. 
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7. Các co' quan báo, dài và ban tin Thành phô 
Tip tiic dy manh  cong tác thông tin, tuyên truyn phông, chng djch bnh 

Covid-19 theo chi dao,  djnh hu&ig cüa Trung ucing vâ Thành pM; chü trçng tang 
cuô'ng thii hxgng, nâng cao cht luçing thông tin huâng dn diu trj ngiri bj nhim 
Covid-19 và các bin pháp phông, chng djch, báo dam tInh khoa hoc, chInh xác, 
d hiu, d nhc; mô chuyên mic, din dan d ttp trung trI tue, näng 1rc cüa cong 
dng di vâi cong tác phOng, cMng djch và thirc hin chin djch tiêm chüng phông 
Covid-19; d xut bin pháp, phucmg huông giâi quy& các vn d khó khàn cüa 
Thânh pM trong Mi cãnh djeh bnh quay tr& 1i. 

- Tang cuing kim duyt chat chê các tin, bài có tinh bInh 1un, dir doán v 
nhüTlg din bin cüa djch bnh Covid- 19; tuyt di không dua nhirng tin, bài thiu 
can cü, suy din, gay tam 1 hoang mang trong Nhân dan; nâng cao cht luçing 
thông tin di,r báo; tuân thu sir chi do và sr d1ing các ngMn thông tin chInh thüc ti'i 
các co' quan có trách nhim. 

- Dài Phát thanh vâ Truyn hInh Ha NOi  tip tiic th chüc các chuyên m11c v 
tInh hInh djch bnh và cong tác tiêm vc-xin phông Covid- 19 vào khung gii phü 
hçip d nguOi dan dirge tip can,  cp nht thông tin v igi Ich, hiu qua cUa vic 
tiêm vc-xin phông Covid-19. 

Noi nhân:  
- Ban Tuyên giáo TW, 
- Thuing tr1rc Thãnhüy, 
- Die Tnr&ng Ban TGTU, 
- Nhu dê g&i, (dê thyc hin 
- Luu TT-TH. 
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