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Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2021

V/v công tác thông tin, tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình hiện nay

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 02/8/2021 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, triển khai thực hiện
các nội dung sau:
1. Thông tin, tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động và
học sinh các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết luận số 07KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng
cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kỉnh tế - xã hội; Điện
của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch
Covid-19; các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày
20/7/2021 về phòng chống dịch Covid-19, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 về một số chỉnh sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng kêu gọi cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đồng lòng, đoàn kết,
quyết tâm chiến thắng đại dịch; Kết luận số 41-KL/TU, ngày 11/7/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh; các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công điện, công văn, thông báo kết luận của
Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai một số giải pháp cấp bách về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19; các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số
6606/KH-UBND ngày 16/7/2021 về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ
người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 6843/KH-UBND ngày 23/7/2021 về tổ chức tiêm
vaccine phòng Covid-19 đợt 4/2021 trên địa bàn tỉnh; Thư kêu gọi của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh...

2. Thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, đúng mức đến công chức,
viên chức, người lao động và học sinh về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu
tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
của cơ quan chuyên môn đối với đại dịch Covid-19; truyền thông giáo dục sức
khỏe để mọi người nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và
chủ động phòng ngừa dịch bệnh, trong đó, chú trọng thông điệp “5K + vaccine”
và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; truyền thông
kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng
theo tinh thần "Tiêm vaccine phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là
trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp
đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.
3. Tuyên truyền, vận động người dân tích cực cài đặt, sử dụng các ứng
dụng NCOVI, Bluezone, sổ sức khỏe điện tử, khai báo y tế điện tử bằng quét mã
QR tại cơ quan, đơn vị, trạm kiểm soát...
4. Tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Cứu trợ Covid-19 của tỉnh, các
ban Cứu trợ Covid-19 của các huyện, thị xã, thành phố; mô hình “Gian hàng 0
đồng”, “Hạt gạo nghĩa tình”... tuyên truyền lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, tập
thể, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn, các hành vi ứng xử
nhân ái, nghĩa tình; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng,
chống đại dịch Covid- 19, qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và
phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc,
phá hoại công tác phòng, chống dịch. Đấu tranh, phản bác và xử lý nghiêm các
thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng gây hoang mang dư luận, ảnh
hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, yêu cầu Thủ trưởng các đơn
vị thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; báo cáo kết
quả triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ để tổng hợp
báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.
Nơi nhận:
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- UBND tỉnh (VBĐT);
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- Giám đốc và các Phó giám đốc (VBĐT);
- Lưu: VT, VP.
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