
ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 11 - CV/Th.U 
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                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

TP.Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 8 năm 2020 

  Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân thành phố, 

   - Ban Tuyên giáo Thành ủy, 

    - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, 

   - Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, 
 - Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của BTV Thành ủy chỉ đạo cơ sở.  

   

 Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, để tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng 

và mạng xã hội, Thường trực Thành ủy đề nghị cấp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc từ thành phố đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Ủy ban Nhân dân thành phố: tăng cường công tác chỉ đạo UBND các 

phường, xã, cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn làm tốt 

công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa truyền thông tăng thời lượng phát các 

thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống truyền thanh thành 

phố, cơ sở đảm bảo 2 lần/ngày. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến 

dịch bệnh, cập nhật thường xuyên, liên tục và thông tin kịp thời, bằng nhiều hình thức 

đến mọi người dân về các khuyến cáo và thông báo khẩn hằng ngày của Bộ Y tế; các văn 

bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố; tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, chủ động, 

tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây 

dựng kế hoạch chi tiết về đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi THPT 

quốc gia năm 2020 trên địa bàn;… Trong đó ưu tiên tuyên truyền việc quán triệt và triển 

khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Thông báo số 

262/TB-VPCP, ngày 29/7/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, Công văn số 26-CV/BCĐ, ngày 26/7/2020 và 

Công văn số 27-CV/BCĐ, ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh về phòng, chống dịch trong tình hình mới; Công điện số 02 của Ban Thường vụ 
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Thành ủy về triển khai Công điện số 2388-CĐ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;… 

Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp phát hiện, xử lý nghiêm các thông tin sai sự thật 

đăng tải trên các báo, trang thông tin điện tử, mạng xã hội... 

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy: chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận tăng cường 

hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: tuyên truyền kết 

quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng 

Tỉnh lần thứ XIX; phát triển sản xuất kinh doanh; phối hợp với các ban, ngành, đơn vị 

liên quan nắm bắt, theo dõi các vấn đề dư luận, diễn biến tình hình tư tưởng của cán 

bộ, đảng viên, Nhân dân. Thông tin phải đảm bảo chính xác, toàn diện, kịp thời, minh 

bạch về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chủ động thực 

hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo đấu tranh phản bác các 

thông tin xấu, độc, xuyên tạc trên Internet và mạng xã hội về quá trình triển khai thực 

hiện phòng, chống, khống chế dịch bệnh. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí 

trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về việc triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, 

địa phương. 

Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp thành phố tuyên truyền các nội dung liên 

quan đến công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới, 

chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, 

tuyên truyền viên ở cơ sở.  

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố: đẩy mạnh quán triệt tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, 

thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trước diễn biến mới; tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện và nắm 

bắt tình hình, diễn biến dư luận ở cơ sở. 

4. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc: kịp thời quán triệt, tuyên truyền công tác 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới đến cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân ở địa phương. Phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, báo 

cáo viên các cấp thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời nắm 

bắt và định hướng dư luận liên quan đến tình hình dịch Covid-19. Thường xuyên theo 

dõi, cập nhật thông tin liên quan đến tình hình của địa phương, đơn vị; tranh thủ tối đa 

việc tuyên truyền, cập nhật thông tin cho người dân qua mạng xã hội;  
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Tăng cường chỉ đạo việc hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc rà soát, nắm bắt 

thông tin phòng dịch và những người đi từ vùng dịch, những người có nguy cơ, cách 

ly; khẩn trương hướng dẫn cho người dân trên địa bàn triển khai nhanh nhất  việc cài 

đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây 

nhiễm; kịp thời báo cáo những trường hợp đăng tải các thông tin sai trái, thất thiệt gây 

hoang mang dư luận về Thường trực Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy để 

tổng hợp, báo cáo). 

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các đoàn công tác 

của Ban Thường vụ Thành ủy phân công các thành viên bám sát cơ sở, phối hợp chặt 

chẽ với các ngành, địa phương chỉ đạo, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra việc tuyên 

truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các phường, xã;  
 

Nhận được Công văn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo TU, (để b/c) 

- Các đ/c Ban Thường vụ Thành ủy, 

- TT HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, 

- Các Ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy, 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

Lương Quốc Tuấn 
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