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So fJL -HD/BTGTU
HUONG DAN
Thtrc hin Thông báo Kt 1un s 172-TB/TW
ella B Chmnh trl v cong tác phông, chông dch bnh Covid-19

Thrc hin Hixàng dn s 130-HDIBTGTW, ngày 27/3/2020 ella Ban Tuyên
giáo Trung ixng thrc hin Thông báo Kêt 1un so 1 72-TB/TW, ngày 21/3/2020 ella
B ChInh trj ye cong tác phông, chông djch bnh Covid-19; Cong van so 8362CV/BTGTW, ngày 04/4/2020 ella Ban Tuyên giáo Trung ixong ye tang cung vai trô
tham muu ella Ban Tuyên giáo các cap trong cong tác phàng, chông djch beth Covid19; Cong van so 608-CV/TU, ngày 23/3/2020 ella Ban Thi.thng vi Tinh lly ye cong
tác phông, chông djch bnh Covid-19; Ban Tuyên giáo Tinh lly hrning dn thirc hin
nhii sau:
1. MIJC DICH, YEU CAU
1. Misc dIch

D các cp u' dáng, chInh quyn, các ban, ngành, doàn th thirc hin có hiu
qua cOng tác ph6ng, chng djch bnh Covid-19 vOi tinh thin trách nhim cao nht,
kiên quyêt không dê djch bnh bllng phát, dông thi thrc hin các nhim vi1 cap bach,
h trçx cong dông doanh nghip duy trI san xut, kinh doanh, chäm lo cho ngtthi dan,
chll dng chun bj các phuxmg an phc hM nn kinh t& dam báo trt tir an toàn xA hi.
2. Yêu cu
- Cong tác trin khai thrc hin Thông báo Kt 1un s I 72-TB/TW ella Bô
ChInh trj, cac van ban trin khai ella Ban Thtr?mg vi Tinh lly can hêt sue khân truang,
nghiêm tllc, kjp thñ, hiu qua, &ng b và nhât quán; huy dng sire minh tong hqp
ella cá h thông chInh trj, các cap, các nganh, các dja phuang, dan vj; coi day là mt
trong nhttng nhim vii chInh trj quan trng hang dâu trong thai dim hin nay.

- Trong qua trInh trin khai th%rc hin cAn barn sat các vAn bàn chi do ella
Trung uang, dlla tinh, Ban Chi dto phông, chông djch Covid- 19 tinh; dng thai, barn
sat dc dim, tInh hInh ella trng ngành, dja phuang, ca quan, dan vj dê c the hóa các
yeu cau, nhim vii phll hçrp vOi thxc tin.
II. NO! DUNG
D d.t drçrc mic tiêu, yeu eAu nêu trên, cáe cAp u' dáng, chInh quyn, cac so,
ban, nganh, doan th cAn tp trung thre hin tot các ni dung sau:
2.1. T chCrc quán trit sâu se vA trin khai thijc hin t& eác nOi dung ducic nêu

ti Thông báo Két 1un so 172-TB/TW, ngày 2 1/3/2020 cüa B ChInh trj.
- Các cAp üy dang, chInh quyn, các so, ban, ngành, ctoàn th tip t%lc th%rc hin
nghiêm tüc các van bàn chi dao cüa Ban BI thu và Thu tuOng ChInh phü, sir chi do,
diu hành thng nhAt cüa Ban Chi do qu6c gia v phông, chng djch bnh Covid- 19.
- T chrc quán trit sâu sAc, tuyên truyên sâu rng L?yi kêu gi ciia Tng BI thu,
Chü tjch nuOc Nguyn Phici Trçng gOi dng bào, chiên si cà nuOc và dông bào ta 0
nuOc ngoài d toàn th dan tc Vit Nam hay cüng chung sue, dông lông vuvt qua
mi khó khän, thách thrc d chin thAng di djch Covid- 19.
- Tp trung phOng, chng djch bnh theo nguyen tAc: Ngän ch.n, hn ch ti da
các ngu6n lay nhim, nhAt là tlr nuOc ngoài; phát hin sam các trix&ng hcip nhim
bnh; diu tra djch t& phân 1oi, sang icc, each ly cht chë; khoanh vüng, dp djch;
diu tn kjp th0i, hiu qua.
- Tuyên truyên, vn dng ngu0i dan nâng cao thOc tr bào v mInh, bào v
cong d6ng, thrc hin theo quy djnh cüa pháp lut, huOng dn cUa B Y t và chInh
tê ye tlnh
quyn dja phucing, khai báo y t tr nguyen, thông báo kjp th0i vOi co sO y
hInh sirc khoê nu cO yu t& biu hin nghi nhim bnh Covid-19. Cap u, chInh
quyn cac cAp phát huy vai trô nông cot cüa lirc hxcing Cong an, quân sir, y tê, phôi
hçip cht chê, tang cirOng nm chàc tInh hmnh, thrc hin tht nhim vi duçic giao.
- Hoàn thin các phuang an, kjch bàn chông djch bnh 0 các quy mô khác nhau;
báo dam dAy dü các diu kiin v co sO vt chat, trang thiêt bj, 4t tu và nhân hrc d
phông, chông djch trong tinh huông djch büng phát m.nh. Tp trung tháo g nhüng
khó khän, vuOng mAc trong vic mua sam trang thit bj, 4t tu phông, chng djch. Co
chInh sách dng viên, h trçY kjp thOi nhng nguOi tham gia phông, chông djch. Các
dja phuang Co djch phãi tru tiên mpi diêu kin, nguôn lirc d chông djch, dp djch.
- Tuyên tmyn, thông tin kjp th0i, minh b.ch tOi ngixOi dan v tInh hInh djch
bnh, xir l nghiêm nh€ng nguOi dua thông tin sai sr th.t, ánh huOng tOi cong tác
phông, chông djch bnh. Dng viên nhân dan, cong dng doanh nghip phát huy tinh
than yêu nuOc, lông nhân ái, trách thim xà hi, cung tham gia phông, ch6ng djch,
üng h các hrc luçing chuc näng hoàn thành t6t nhim vil. Kjp thOi chia sé, h trq
nhUng nguii có hoàn cãnh khó khän, nhUng ngu0i lao dng phãi ttm ngrng vic,
nhftng nguii trong vüng djch.
- Tip tVc chi do vic xây dirng các kjch bàn phát trin kinh t, xa hi phü hcip
v0i tInh hInh djch bnh; có ké hoch tháo g khó khän, dAy mnh san xuAt, kinh
doanh, dc bit là các ngành bj ãnh huOng bOi djch bnh, bào dam an sinh xà hi,
cham lo di song cüa nhân dan.
- ThirOng xuyên trao di, chia sé kinh nghim, hcip tác phông, chng djch bnh
vOi các dja phuong trong ca nuOc; thông tin kjp thtyi, thuông xuyên d các du khách,
các nhà dâu tu nuOc ngoài hiêu duçic chü truong, chinh sách cOa Dãng và Nhà nuOc ta
trong qua trinh phong, chông djch bênh.
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- Các cAp u, t chirc dãng thirc hin tht Chi th s 35-CT/lW, ngày 30/5/20 19
cüa BO ChInh trj va các ni dung chi dto trong Din cüa Thixng trrc Ban BI thu ngày
14/3/2020 ye to chi'rc dii hi dãng cAp cc s&
2.2. Chü dng xây dtrng van bàn trin khai thirc hin Thông báo Kt 1un s
172-TB/TW, ngày 2 1/3/2020 cüa B Chinh trj phü hcp vâi tInhhInh thrc t, gAn vâi
thirc hin nhim vi chInh trj cüa ngành, dja phucng, don vj mInh.
III. TO CHUJ'C THIJC HIN
1. Trén Co s& chrc näng, nhim vv duqc giao, d nghj các cAp üy dãng, chInh
quyên, Mt trn To quôc, cac s, ban, ngành, doàn the, ngu?i dcrng dAu các cAp üy, to
chirc dãng to chirc thrc hin tht cac chü trwmg duçic nêu trong Thông báo K& 1un so
172-TB/TW, ngày 2 1/3/2020 cüa B ChInh trj.
2. Ban Tuyên giáo Tinh üy d nghj thirc hin mt s ni dung sau:
2.1. Cong tác tuyên truyn: D nghj các cAp üy dáng, chInh quyn, doàn the tiêp
tiic thrc hin hixâng din tuyên truyn v cong tác phông, ch6ng djch bnh viêm
du?yng ho hap cap do vi rut cô-rô-na gay ra (theo Huâng dn s 86-HD/BTGTU, ngày
10/2/2020 cüa Ban Tuyên giáo Tinh Uy); barn sat các chi dao, djnh huàng theo Thông
báo Kêt 1un sO 1 72-TB/TW cüa B ChInh trj và các van bàn chi dio cüa Trung ucmg,
cüa tinh, si chi do, di&u hành thing nhAt cüa Ban Clii do phông, chng djch Covid19 tinh.
2.2. D& ngh Si Y t phi hçp Sâ Thông tin và Truyn thông, các co quan lien
quan th chirc cung cAp thông tin cho các co quan báo chI v din bin tInh hInh djch
bnh; thuOrng xuyên thông tin cho Ban Tuyên giáo Tinh üy d chi dto, djnh huâng cci
quan báo chI, cci quan tuyen giáo các cap; thông tin, tuyên truyên, huàng dn ngui
dan thirc hin nghiêm cong tác phông, chông djch Covid- 19; chü dng dâu tranh, phãn
bác các thông tin sai sr that, tin giá; kjp thai chAn chinh vic rat tIt cüa báo chI dja
phuong gay hoang mang, hiêu 1m lien quan den cong tác phông, chOng djch (nu co).
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2.3. D nghj Ban Tuyên giáo huyn, thj, thành üy, dáng üy tWc thuc:

- Tharn muu cAp üy lânh do, chi do, lam tot cOng tác giáo dic ttr tuâng, tuyên
truyn d di ngü can b, dãng viên, chin sT va các tang lap nhân dan chung sirc,
ding lông vuçit qua mi khó khän, thách thirc nhäm chiên thAng dti djch Covid- 19.
- Tang cu&ng cong tác tharn muu cAp üy lAnh dto, chi do các co quan chic
nAng thrc hin tot vic 4n dng, tuyên truyên, kiem tra, giám sat các doanh nghip,
co so san xuAt, co sâ kinh doanh hang hóa, djch vi trên dja bàn trong vic th%rc hin
trách nhim áp dung các bin pháp phông, chông djch nh.rn bào dam süc khôe, an
toãn cho nguai lao dng.
- Chô dng phM hçpvâi các co quan quãn l Nhà nixac cüng cAp trin khai t&
kê hoch phát triên kinh tê - xA hi, các phuong an, bin pháp phông, chông djch
bnh, bâo dam an sinh xa hi, giãi quyt các van dê büc xüc cüa nhãn dan tai dja
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phtxong. Phi hcip thirc hin t& vic nm tInh hInh dis 1un xà hOi, kjp thai báo cáo,
tham muu cp üy lành do, chi do giâi quyêt nhtng van dê quan tr9ng, nhy cam,
phüc tp ma xà hi quan tam.
- Tham mixu Ban Chi do 35 cüng dtp lânh do, chi do, t chc dy mnh hott
dng du tranh phán bác các thông tin, 1un diu, quan dim sai trái, th dch, nh.t là
v tInh hInh Biên Dông, tInh hInh phông, chông djch bnh, vic thrc hin an sinh xA
hi..., không dê các the hrc thu djch, thành phân cci hi chInh trj Igi dung cac v.n dê
trên kich dng chng phá Dáng, Nhà nuâc, nhm gop phân gitt v'ttng an ninh trt tu
trén dja bàn và to sir dng thun cüa xà hi.
- Tham muu cp üy länh dto, chi do can b, cong chi'rc, viên chüc giü nghiêm
k 1ut phát ngôn; tuyt ctôi không duçc phát ngôn, lan truyên thông tin trái vài chU
truong, &thng l& cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà ni.râc, thông tin chua duqc
kim chrng; thirc hin nghiêm tüc chê d bào rnt thông tin theo quy djnh.
- Cn cir vào chirc nang, thim vit duçic giao, chü dng tham muu cAp üy thrc
phirc tp cüa djch
hin t6t cong tác chuAn bj di hi cUa dâng b truâc din bin
Covid- 19.
3. D kjp thñ tMg hcip và báo cáo Ban Thuäng vii Tinh üy và Ban Tuyên giáo
Trung ucing d nghj Ban can sr dãng, Dàng doàn, Ban ThiRing vçt Tinh doàn, các
huyn, thj, thành üy, dãng Uy trrc thuc, các s&:Y t& Thông tin và Truyn thông báo
cáo kêt qua (theo huàng dn báo cáo gri kern theo) v Ban Tuyên giáo Tinh üy (qua
Phông khoa giáo) trisâc ngày 20/4/2020.
Nai nhãn:
- Ban Tuyên giáo Trung rccng (b/c),
- Ca quan thu&ng trVc Ban TGTW
t?i TP Dà Nang (T26),
- Thirng tr,rc Tinh üy (b/c),
- Ban can str dâng, dâng doãn, Ban TV Tinh doàn,
- Sâ Y t, Sâ Thông tin và Truyn thông,
- Các huyn, thj, thãnh Ciy, dàng Ciy trijc thuc Tinh Ciy,
- Ban Tuyên giáo (tuyên huân) các huyn, thj,
thành Ciy, dãng y trrc thuOc Tinh i'iy,
- Ban Tuyén giáo Mt trn To quc, các doàn the tinh,
- LAnh dao Ban,
- Luu vAn thtr và phông KG.

