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Số 1416-CV/BTGTU 
Tuyên truyền phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do  

vi rút Corona gây ra 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

          Bắc Kạn, ngày 01 tháng 02 năm 2020 

 

                    Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể tỉnh, 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo (phòng chính trị, phòng công tác đảng, 

công tác chính trị) các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh uỷ, 

- Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 

Thực hiện Công văn số 2982-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai một số nội dung sau:  

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các hội, đoàn thể và đội ngũ báo cáo 

viên cấp tỉnh: 

- Chủ động tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về sự nguy hiểm của chủng 

vi rút Corona mới có thể gây ra trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về 

tình hình dịch bệnh và các biện pháp phát hiện, phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh 

theo khuyến cáo của Bộ Y tế để qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng 

viên, nhân dân và cộng đồng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.  

- Nội dung tuyên truyền phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của 

tỉnh và ngành dọc về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo, các văn 

bản mới của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của Chính phủ http://chinhphu.vn/; Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế 

https://www.moh.gov.vn/; Zalo của Bộ Y tế (Zalo.me/boyte); Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Bắc Kạn https://backan.gov.vn/; Fanpage Cờ đỏ Bắc Kạn; Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh... để kịp thời trong công tác chỉ đạo và tuyên truyền. 

- Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; 

tuyên truyền lưu động đến từng khu dân cư, các địa điểm công cộng và các hoạt 

động tập trung đông người, khu vực trường học…; tuyên truyền thông qua cuộc 

họp, hội nghị; sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook… để tuyên truyền. 

http://chinhphu.vn/
https://www.moh.gov.vn/
https://backan.gov.vn/
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- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phát huy vai trò 

giám sát để kịp thời phản ánh, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa 

phương xử lý các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức 

năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động, thường xuyên rà soát, 

phối hợp với các cơ quan liên quan đấu tranh với những thông tin không chính xác, 

gây hoang mang, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân; đồng thời xử lý, kiến nghị 

xử lý đối với các tài khoản mạng xã hội của tổ chức, cá nhân đăng tải không đúng 

về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (nếu có). 

2. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, tuyên 

truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính chất nguy hiểm của dịch 

bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

Corona (nCoV) gây ra. 

3. Ban Tuyên giáo (phòng chính trị, phòng công tác đảng, công tác chính trị) 

các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các 

chi, đảng bộ cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên triển khai phổ biến, 

tuyên truyền, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng (công an, quân sự, y 

tế, Trung tâm Văn hoá-Thể thao và Truyền thông cấp huyện…) đẩy mạnh công tác 

truyền thông tại địa phương, đơn vị, nhất là các địa điểm tập trung đông người. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo tuyên truyền và 

thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện và 

diễn biến mới của dịch bệnh tại địa phương, đơn vị (nếu có) về Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy (Theo tinh thần Công văn số 2982-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo 

Trung ương. 

(Gửi kèm Công văn này nội dung tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; danh mục văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh). 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (b/c),                                                                   

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Lãnh đạo Ban TGTU, 

- Phòng TT-BC-XB, 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không sử dụng TDOffice, 

- Lưu VT.                                                 
 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

       Lưu Ngọc Trung 
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TỈNH ỦY BẮC KẠN 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bắc Kạn, ngày  01 tháng 02 năm 2020 

 

PHIẾU TRÌNH KÝ VĂN BẢN 

 

Kính gửi: Đồng chí Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

- Vấn đề trình: Công văn tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra.  

- Các văn bản kèm theo: Đề cương tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. 

 

Đề xuất của cá nhân, đơn vị trình Ý kiến của lãnh đạo Ban 

Chuyên viên soạn thảo  

Ngddaoj01 tháng 02 năm 2020 

 
Hà Thu Hiền  

 (Đề xuất mức độ "Mật" của văn bản):  Thường 

 

Ý kiến Lãnh đạo phòng chuyên môn 

Ngày 01 tháng 02 năm 2020 

 

Hà Thu Hiền 

Văn thư kiểm tra thể thức 

Ngày 01 tháng 02 năm 2020 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hiếu  

 



4 

 

 


		trungln.td@backan.gov.vn
	2020-02-02T09:39:28+0700


		bantuyengiao.tu@backan.gov.vn
	2020-02-02T10:00:34+0700




