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 Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Thành 

ủy “Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình 

mới”; Thông báo số 1015-TB/TU, ngày 14/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy 

“Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố”; Công văn số 1760-CT/BTGTU ngày 

17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy “Về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ 

sở, các đoàn thể thuộc Khối quan tâm đến công tác tuyên truyền; nắm bắt và định 

hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cụ thể như sau:  

1. Về nội dung tuyên truyền; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái 

- Tuyên truyền, làm rõ tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại 

của dịch bệnh viêm đường hô cấp Covid-19; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp 

thời diễn biến tình hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.                                                                                                         

- Tuyên truyền triển khai nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính 

phủ tại Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ 

thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các 

biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh; Chỉ thị số 

10/CT-TTg, ngày 26/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, 

chống dịch Covid-19, Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, 

Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới”, Nghị 

quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 về “một số nhiệm vụ, giải pháp 

phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố” và các 

văn bản của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về phòng chống dịch; các 

khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm phòng ngừa, hạn chế 

sự lây lan dịch bệnh viêm đường hô cấp Covid-19. 

- Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động, tích 

cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng 
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đồng, với phương châm tự dự phòng là chính. Trong đó, tập trung tuyên truyền, 

vận động những người đã đi qua vùng dịch, người có nguy cơ nhiễm bệnh cao yên 

tâm, tin tưởng và tự giác khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly theo 

hướng dẫn, yêu cầu của các cơ quan chức năng; thực hiện các biện pháp cách ly 

khoa học, nhân văn tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh; các văn bản quy phạm pháp luật 

về cấm xuất khẩu, tiêu thụ động vật hoang dã… 

- Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá 

nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch. Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những 

biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; 

những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu 

thông tin gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch. 

- Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội nhằm nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác phòng chống 

dịch bệnh. Phát huy vai trò trách nhiệm của người dân đối với bản thân, gia đình 

và cộng đồng trong khai báo, giám sát, phát hiện, cung cấp thông tin về dịch bệnh 

với cơ quan chức năng; chủ động trong tự phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe của bản 

thân, gia đình và cộng đồng. 

- Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các hành vi 

tung tin bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công tác phòng chống dịch bệnh.  

2.  Phổ biến trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên Tài liệu Hỏi 

- Đáp một số kiến thức cơ bản về dịch bệnh Covid-19 và giải pháp của thành phố 

trong công tác phòng chống dịch bệnh do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn 

được gửi kèm (qua hộp thư điển tử công vụ). 

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị lựa chọn 

các hình thức tuyên truyền phù hợp như thông tin tuyên truyền trên website và 

cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên mạng internet, mạng 

xã hội: Facebook, Zalo, Youtube…; sử dụng hệ thống các kênh thông tin tuyên 

truyền, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội…Thường xuyên cập nhật thông tin 

đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng các chỉ đạo của Trung ương và thành 

phố trong đó có tình hình dịch bệnh, các văn bản mới để thông tin đến đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. 

Đề nghị các cấp ủy cơ sở nghiêm túc, kịp thời triển khai thực hiện./.    

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy  “để báo cáo”, 

- Thường trực, các ban, VP Đảng ủy Khối, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Các đoàn thể trong Khối, 

- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối. 
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