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Ninh Bình, ngày 23tháng12năm 2021

V/v tuyên truyền công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa
Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố.
Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh có xu hướng gia tăng và diễn biến
khó lường, Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đề nghị
các cơ quan báo chí; Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao và
Truyền thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền các nội
dung sau:
1. Thông tin đầy đủ, kịp thời về các chỉ đạo, biện pháp, chủ trương của
Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch, nhất là thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ tính mạng người dân. Đồng thời, khẳng
định thực hiện duy trì các biện pháp phòng, chống dịch vẫn là tối quan trọng để
bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.
2. Tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, sẵn sàng cho tâm thế có
thể có ca F0 và dịch ở quanh ta; nâng cao ý thức tự giác, tự bảo vệ trước các tình
huống của dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; nhận thức rõ
việc tiêm đủ vaccin nhưng nếu phòng, chống dịch không tốt, người dân vẫn có thể
bị nhiễm và lây lan cho người khác. Đây là thực tế của nhiều quốc gia trên thế giới
chứ không chỉ riêng về Việt Nam.
3. Kịp thời cập nhật thông tin về các chính sách, quy định mới về việc thực
hiện “mục tiêu kép” thích ứng với “trạng thái bình thường mới”; thông tin đối
ngoại về các nỗ lực, biện pháp duy trì sản xuất, phục hồi kinh tế của đất nước, tạo
niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
4. Tiếp tục thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, kinh nghiệm
của các nước trong việc ứng phó với các đợt bùng phát dịch mới, các biện pháp
phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế, nhất là
tại các nước láng giềng, đối tác kinh tế lớn của Việt Nam.

5. Về biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2, đề nghị các cơ quan báo
chí bám sát các thông tin chính thống từ Bộ Y tế,; không dẫn lại các thông tin, hình
ảnh chưa được kiểm chứng từ báo chí nước ngoài; tránh các thông tin gây tâm lý
hoang mang, lo lắng, bất ổn trong dư luận xã hội.
6. Tăng cường các bài viết, phân tích của giới chuyên gia trong và ngoài
nước dưới góc độ khoa học về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em,
khẳng định chủ trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em là đung đắn, phù
hợp với quy luật, yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và là xu hướng chung của nhiều
nước trên thế giới, là yêu cầu cần thiết của trạng thái bình thường mới; nhấn mạnh
công tác an toàn tiêm chủng tại Việt Nam luôn được đặt lên hàng đầu, bất kỳ sự cố
nào sau tiêm chủng đề được đánh giá một cách khoa học, nghiêm túc, với tinh thần
trách nhiệm cao để khắc phục.
Tiểu ban Truyền thông phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đề nghị các cơ
quan báo chí; Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền
thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung
trên./.
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