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s6 217 - CV/BTGTU 
V/v tang czthng cong tác tuyên truyên 

phông, chong djch bênh 

BANG CONG SAN VIT NAM 

TP. Yen Bái, ngày 12 thcng 7 nám 2022 

KInh gii: - Các chi, clang bO trrc thuOc, 
, A - A' A - MT]TQ va cac to chuc chinh tn - xa h9i thanh pho, 

- ,. A - Phong Van hoa - Thong tin thanh pho, 
- Trung tam chInh tn thành ph& 
- Trung tam Truyn thông và Van hóa thãnh phéi, 
- Bàn tin Dãng bO thành ph& 
- Trang Thông tin din tir thành ph& 

Th?c hin Cong van s 808 - CV/BTGTU, ngày 08/7/2022 cüa Ban Tuyén 
giáo Tinh üy ye thng cix?mg cong tác tuyên truyn phông, chng djch bnh; theo do 
djch sot xuât huyêt, tay chãn ming, sôi, ho gà... vài s ca mc lien tiic tang cao tai 
nhiu tinh, thành ph6 trén Ca nuâc, dir báo th&i gian tip tiic gia tang và có th 
biing phát lrên din rung nu không quyt lit frin khai các bin php phOng, 
chong dch; cung vm do d1ch Covid-19 vcn bien the phii cua Omicron da xam nhap 
vào nuâc ta có th lam cho djch bnh gia tang trâ li. D gop phn lam t& cong tác 
phông, chng djch bnh, Ban Tuyên giáo Thành Uy d nghj các Co quan, don vj, 
dja phuorng can cir chüc näng thim vii irin khai hiu qua cOng tác tuyên lruyn 
tp trung vào các ni dung sau: 

1. Tuyên 1ruyn quan dim chi dao  cUa tinh, thanh ph, sir vào cuc cüa cp 
uy, chinh quyen, ngucii dung thu trong lath dao,  chi  dao,  hem Ira, giam sat cong 
tác phông, cMng djch bnh hin nay. 

2. Tang cuing cp nht din bin, tInh hinh djch bnh d ngu&i dan, cong 
dông tuyt dôi không dc chü quan, lo là vOi nguy Ca djch bnh có the xuât hin 

A % A A A A A A S A A tren da ban thanh pho. Tuyen iruyen sau r9ng den mi ngtroi dan thrc hiçn phong 
trao v sinh phông djch, v sinh yêu nuóc; tp trung tuyên truyn các bin pháp 
phông, chng s6t xut huy&, tay chãn ming, sâi, ho gà... và các beth Iruyn 
nhim mói theo hixóng dn cia các ngành chuyên mon. 

• 
Tip tiic tuyên truyn Chucng trInh phàng, cMngdjch bnh Covid-19 trên 

da ban thanh pho gan vol phvc hoi phat tnien kinh te - xa h91; day m?nh  cong tac 
tuyên truyn tiêm v&c xin phOng Covid-19, nh.t là các miii tiêm nhäc lai; 

dc bit 
tuyên truyn trong can bO,  cong chrc, viên chirc, nguài lao dng di &u, guong 
rnu thirc hin nghiêm vic tiêm vc xin phOng Covid- 19, tuyt di không dugc lo 
la, chu quan truoc sr xuat hiçn cua bien chung mm. 



2 
A A F F 7 F A 3. Tuyen truyen cac phuang an, kch ban cii the khi dch bung phat tren da 

ban; cong tác dam báo các diu kin phông, chng djch bnh, nhu: Vic thu dung, 
phãn tuyn diu trj, thuc, sinh phm, 4t tix, trang thit bj y t phic vi1 cong tác 
phông, cMng djch và khám, chUa bnh... Vic b trI ngân sách d phát trin y t 
dr phàng, y tê co s&, vic giãi ngán von thuc Chucing trInh phiic hôi phát triên 
kinh t - xä hOi  linh vrc y t khi duçic phé duyt du tu. 

Trãn trng! 

Noi nhân:  
- Thuäng trrc Thãnh üy, 
- Nhir kInh gui, 
- Luu BTG/TU. 
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