
 THÀNH ỦY YÊN BÁI                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO 

                   *                                         TP. Yên Bái, ngày 28 tháng 11  năm 2021 

    Số 157 - CV/BTGTU   

 V/v tăng cường công tác tuyên truyền  

      phòng, chống dịch Covid - 19 

                               

                  Kính gửi:  - Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

              - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị -                                             

                 xã hội thành phố, 

                                 - Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, 

                                 - Ban Chỉ đạo 35 thành phố, 

                                 - Bản tin Đảng bộ thành phố, 

                                 - Trang Thông tin điện tử thành phố. 

Trước diễn biến tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

thành phố Yên Bái. Thực hiện Công văn số 712-CV/BCĐ ngày 28/11/2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Yên Bái. Ban Tuyên 

giáo Thành ủy đề nghị cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính 

trị - xã hội thành phố 

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

người dân trong chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nắm 

chắc các quy định của pháp luật khi sử dụng, tương tác trên mạng xã hội, không 

phát ngôn hoặc chia sẻ, đăng tải các nội dung không chính thống hoặc không 

được phép thông tin; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo 

khẩu trang nơi công cộng, tự giác khai báo y tế, tạm dừng các hoạt động tập trung 

đông người, hạn chế ra khỏi nhà khi không có việc gì cần thiết…  

- Chỉ đạo các tổ chức trực thuộc thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn 

biến tư tưởng, dư luận xã hội và theo dõi, phản ánh kịp thời các bài viết, bình luận 

của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân của đơn vị, địa phương 

mình quản lý, báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy để tham mưu định hướng và xử 

lý kịp thời không để phát sinh, làm phức tạp tình hình.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy biên tập tài liệu tuyên truyền  

các quy định của pháp luật về phát thanh, báo chí, công nghệ thông tin, internet, 

nhất là các hoạt động liên quan như chia sẻ, bình luận thông tin không chính 

xác trên mạng xã hội… để đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng của 

thành phố. 



- Phối hợp với Công an thành phố và các ngành chức năng theo dõi, tham 

mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thông tin, tuyên truyền trên 

Internet và mạng xã hội về công tác phòng, chống dịch; thông tin kịp thời với Ban 

Tuyên giáo để định hướng tuyên truyền. 

3. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố; Bản tin Đảng bộ 

thành phố; Trang Thông tin điện tử thành phố: Bám sát sự chỉ đạo, hướng 

dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, tăng cường thời lượng tuyên truyền các chủ 

trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tình hình, kết quả tổ chức, 

triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các cấp và ý thức người dân trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương. Chú trọng nâng cao chất lượng biên 

tập tài liệu tuyên truyền và tin, bài của phóng viên, cộng tác viên; chủ động 

cập nhật những văn bản chỉ đạo mới. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị quan 

tâm, phối hợp triển khai thực hiện vào báo cáo, thông tin kịp thời tình hình phát 

sinh, vướng mắc tại đơn vị, địa phương liên quan đến các nội dung trên. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:                                                           

- Thường trực Thành ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Như kính gửi, 

- Lưu BTGTU.                                      

 

 

 

TRƯỞNG BAN  

 

(Đã ký) 

 

 Hà Thị Sinh 

 

 

 


