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- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 85/UBND-KGVX ngày 20/01/2022 của UBND 

tỉnh về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19; bảo đảm an 

toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 

2022; Công văn số 15-CV/BCĐ ngày 18/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; Công văn số 60/UBND-KGVX ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; Công văn số 229/VP-KGVX ngày 17/01/2022 về việc quản lý thuốc 

trong Chương trình sử dụng thuốc molnupiravir và tăng cường công tác tiêm 

chủng; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 12/01/2022 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022; Công văn số 27/TTCS-TQ ngày 

13/01/2022 về việc tuyên truyền “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

trên hệ thống thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 

quan, đơn vị: 

1. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của 

Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh trong việc quy 

định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành chính (như xét nghiệm, cách 

ly…) liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân bảo đảm 

tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đó là 

thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nguyên lý, 3 trụ cột phòng, chống dịch (cách 

ly - xét nghiệm - điều trị) và công thức “5K + vắc xin, thuốc điều trị + đề cao ý 

thức người dân và các biện pháp khác...”; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; 

không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định 

của Chính phủ, của Bộ Y tế, gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là 

trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

- Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, công 
nhân, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các quy định về 
phòng, chống dịch, đặc biệt công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và 
sau Tết. Chú ý phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận 
động xã hội cùng tham gia bảo đảm Tết an toàn, lành mạnh, ấm cúng và trở lại 
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lao động sau Tết, kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt trong phòng, chống 
dịch. 

- Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi 

ích tiêm chủng phòng bệnh, các sự cố bất lợi sau tiêm, khuyến cáo người dân 

tích cực tham gia tiêm chủng phòng bệnh; tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị 

thực hiện tiêm chủng an toàn, tiêm đúng đối tượng trên địa bàn.  

- Tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm đầy 

đủ, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin, bảo đảm sử dụng vắc xin hiệu quả, đặc biệt 

có biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có chỉ định tiêm nhưng chưa tiêm, 

trốn tránh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. 

2. Tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí  

- Tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí; Luật PCTN; nội dung công tác phòng chống tham 

nhũng nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản liên 

quan khác; gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, pháp luật, thông tin về 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tích cực đấu tranh với các luận 

điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, 

Nhà nước của các thế lực thù địch. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức viên chức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng 

phí; tuyên truyền thực hiện tốt việc đưa nội dung phòng chống tham vào giảng 

dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo Chỉ thị số 10/CTTTg, ngày 12/6/2013 

của Thủ tướng Chính phủ.  

 3. Tuyên truyền “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

 - Tiếp tục thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị định số 42/2021/NĐ-CP 
ngày 31/3/2021 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc xây dựng 
Công an xã, thị trấn chính quy; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09- 
CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 
tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 
giới quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 
của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc trong đồng bào các tôn giáo; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 
của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; các chiến lược, chương trình 
quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống mua bán 
người, chống thiên tai, dịch bệnh…, các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về 
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công tác xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng nòng 
cốt bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. 

 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, đảng 
viên, cán bộ công chức, viên chức trong công tác xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để đảng viên, cán bộ 
công chức, viên chức chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ công dân trên 

lĩnh vực an ninh, trật tự, không để bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành 
vi vi phạm pháp luật. 

 - Tập trung tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở 
các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự như tuyến biên 
giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các đô thị lớn. 
Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
trường an toàn về an ninh, trật tự; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống 
tội phạm, tệ nạn gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phòng 
ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo trật tự công 
cộng, trật tự, an toàn giao thông. 

 - Tuyên truyền biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động 
đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên, quan tâm chế độ chính sách đối với gia 
đình cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, lực lượng nòng cốt bảo vệ an 
ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ hy sinh, bị thương trong phòng chống dịch bệnh, 
trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự. 

 4. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Công văn số 15-CV/BCĐ ngày 18/01/2022; Công văn số 60/UBND-

KGVX ngày 14/01/2022; Công văn số 229/VP-KGVX ngày 17/01/2022; Kế 

hoạch số 43-KH/TU ngày 12/01/2022; Công văn số 27/TTCS-TQ ngày 

13/01/2022 gửi kèm theo qua VNPT-iOffice và đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ 

(Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
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