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Kính gửi: 

      - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 916-CV/HU ngày 29/8/2022 của Huyện ủy Văn 

Lãng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm 

vụ thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:  

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 916-CV/HU ngày 

29/8/2022 của Huyện ủy Văn Lãng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

2. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19, tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

2.1. Phòng Văn hóa và thông tin huyện: Tăng cường quản lý, giám sát 

chặt chẽ thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ 

thống thông tin cơ sở về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm các trang thông tin điện tử đăng, phát những thông tin sai sự thật, ảnh 

hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch; xử lý các tài khoản mạng xã hội 

đăng tải các thông tin xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta 

về công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chỉ đạo, đôn 

đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xây dựng nội dung và tổ 

chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung về phòng chống Covid-19, tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 bằng nhiều hình thức: tờ rơi, pano, áp phích, trên hệ thống 

loa phát thanh của huyện, của xã, trên trang thông tin điện tử, trên các nhóm zalo 

của các cơ quan đơn vị, nhóm các hộ gia đình của các thôn, khu phố. 

2.2. Trung tâm Y tế huyện: Tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 có trọng tâm, trọng điểm, có bằng chứng khoa học, tập trung vào tiêm 

vắc xin cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, các đối tượng có nguy cơ cao; phối hợp chặt 

chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và thông tin huyện trong chỉ 

đạo, định hướng và quản lý thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. 

2.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền 

về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, công tác tiêm vắc xin cho học 

sinh và phụ huynh, nhất là đối tượng thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 

tuổi; tổ chức lồng ghép trong các buổi họp phụ huynh, tọa đàm, nói chuyện để tư 

vấn cho phụ huynh, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những 

phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm 

chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh đưa con 



em đi tiêm chủng phòng dịch Covid-19 đầy đủ, kịp thời. 

2.4. Các trường THPT Văn Lãng, THPT Hội Hoan: Tổ chức tuyên truyền 

về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tác dụng, lợi ích của việc tiêm 

chủng thông qua pano, áp phích, tích hợp trong các môn học, trong các hoạt 

động tại nhà trường để nâng cao nhận thức của về phòng, chống dịch Covid-19, 

tiêm vắc xin; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tiêm chủng phòng dịch 

Covid-19 đầy đủ, kịp thời. 

2.5. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn: Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị, xây dựng nội dung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch và 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tại đơn vị, quyết tâm không để dịch bùng phát trở lại. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 
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- Lưu: VT. 
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