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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2022 

V/v tuyên truyền: triển khai thực hiện Chương 

trình phòng, chống dịch COVID-19; công tác 

tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và điều trị những 

trường hợp nhiễm vi-rút SARS-CoV-2; công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới 
 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- 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 337/UBND-KGVX ngày 26/3/2022 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; 

Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường 

công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và điều trị những trường hợp nhiễm vi-

rút SARS-CoV-2; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

 1. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19 

 - Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả 
các nội dung của Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 

38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống 

dịch COVID-19. 

 - Tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính 

tự giác, tích cực của người dân trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

và các biện pháp phòng, chống dịch.  

 2. Tuyên truyền công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và điều trị 

những trường hợp nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích tiêm vắc-xin phòng 

COVID-19, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và công tác 

chăm sóc, điều trị, quản lý những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm vi-rút SARS-

CoV-2. 

 - Tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về diễn biến dịch phức tạp, nguy cơ 

lây lan, tính chất nguy hiểm, thông tin về lợi ích của tiêm chủng, hướng dẫn theo 

dõi sau tiêm chủng; tuân thủ hướng dẫn, quy định về xét nghiệm, khai báo y tế, 

cách ly, theo dõi y tế, chăm sóc, điều trị và quản lý chặt chẽ người nhiễm vi-rút 

SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của ngành y tế để nâng cao ý thức cá nhân trong 

việc chủ động phát hiện, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho 

bản thân, gia đình và cộng đồng. 
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 3. Tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình 

mới 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức 

của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là của các cơ quan quản lý, 

các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng về các 

chủ trương, chính sách, pháp luật và những kiến thức cần thiết về an toàn thực 

phẩm; khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách 

nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình 

và từng người dân để cùng thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất 

là trong khâu sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

 - Đổi mới hình thức, phương pháp và nội dung tuyên truyền theo hướng 

đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp trình đọ, nhu cầu, nhận thức của 

người dân ở từng địa bàn; tăng thời lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, 

chương trình truyền thông về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là các 

mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các tổ chức, 

cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

 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 337/UBND-KGVX ngày 26/3/2022; Chỉ thị số 11-CT/TU 

ngày 29/3/2022; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 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 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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