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Kính gửi: 

 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các cơ quan trong khối tuyên truyền tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. 

 

Qua theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID- 19 tại nhiều quốc gia, 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại 

dịch và cảnh báo về những biến thể của COVID -19 có thể làm cho dịch bệnh trở 

nên phức tạp và gia tăng trở lại. Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo các quốc gia 

cần duy trì các biện pháp ứng phó như: tiêm vắc xin tăng cường nhắc lại cho các 

nhóm nguy cơ mắc bệnh; 

Trong nước, số mắc COVID-19 trong thời gian qua có xu hưởng giảm 

mạnh nhưng số mắc mới được phi nhận tăng nhẹ trở lại trong những ngày qua tại 

một số tỉnh, thành phố. Thời gian gần đây, biến thể Omicron đã ghi nhận chiếm 

chủ đạo với các nhánh phụ BA.2; BA.2.3, BA.2.3.2... 

Tình hình dịch COVID- 19 tại Hải Dương cơ bản đã được kiểm soát, tính 

từ đầu năm đến 28/6/2022 ghi nhận 361.658 trường hợp mắc, 143 trường hợp tử 

vong. Đa số là những người mắc bệnh nền, chưa tiêm chủng vắc xin phòng chống 

COVID- 19 hoặc tiêm chưa đủ liều. Trong khi đó, do tâm lý chủ quan, e ngại của 

một bộ phận nhân dân dẫn đến tiến độ tiêm phòng chậm lại, tỷ lệ tiêm ở một số 

nội dung chưa đạt yêu cầu... 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, để chủ động trong bảo vệ 

sức khỏe và tính mạng của người dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Uỷ ban 

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan khối tuyên truyền tỉnh; 

Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường 

thời gian, thời lượng, đa dạng hóa hình thức, phương tiện, nền tảng tuyên truyền 

việc tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch COVID- 19, 

trong đó tập trung vào các nội dung: 

- Tuyên truyền sâu rộng để hệ thống chính trị các cấp, toàn thể cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ các biến thể mới của SARS-CoV2, đặc biệt 

là biến thể phụ BA.5 đã ghi nhận ở nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước 
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ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian tới..., qua 

đó tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; 

- Tiếp tục khẳng định lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối 

với việc phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Làm rõ những 

vấn đề người dân quan tâm liên quan đến việc tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em; 

- Tập trung tuyên truyền, vận động đối tượng cha, mẹ người thân và bản 

thân trẻ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm các đủ liều cơ bản; trẻ từ 12 đến 17 tiêm đủ liều 

cơ bản và liều nhắc lại; 

- Cung cấp những thông tin cụ thể về việc tạo điều kiện tốt nhất để những 

người trên 18 tuổi tiêm liều nhắc lại (mũi 3, 4);  

- Chủ động phê phán tâm lý chủ quan; đấu tranh phản bác các thông tin sai 

trái, vô căn cứ về vắc xin và công tác tiêm phòng vắc xin phòng COVID- 19. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí; 

cổng/trang thông tin điện tử; các kênh thông tin trên mạng xã hội của các cơ quan, 

đơn vị địa phương; hệ thống đài phát thanh, truyền thanh cơ sở tuyên truyền kịp 

thời, đúng định hướng về công tác phòng, chống dịch COVID - 19. Chỉ đạo việc 

theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến 

thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

Đề nghị các đồng chí quan tâm, chỉ đạo triển khai, thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo), 

- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo), 

- Như kính gửi (qua nhóm zalo), 

- Lãnh đạo và cán bộ Ban (qua nhóm zalo), 

- Lưu VT + PTT. 

 

K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

Nguyễn Mạnh Thắng 
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