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Kính gửi: 

 

- Các cơ quan trong khối tuyên truyền tỉnh, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

 

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã 

được kiểm soát tốt, tạo đà phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ sức khỏe 

nhân dân. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn đang diễn biến 

phức tạp, các biến thể mới của SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể phụ BA.5 đã 

ghi nhận ở nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến 

sự gia tăng các ca mắc Covid-19 trong thời gian tới. Mặt khác, hiện nay một số 

bộ phận người dân đang xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tỷ lệ 

tiêm vắc xin mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi còn thấp, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Cùng với đó, các dịch 

bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng,… đang bước vào giai đoạn cao 

điểm có thể bùng phát thành dịch. 

Để giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

thời gian qua, tạo khả năng miễn dịch lâu dài; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị 

các cơ quan trong khối tuyên truyền tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện nhằm 

nâng cao ý thức tự giác, tự bảo vệ của người dân trước nguy cơ dịch bệnh 

Covid-19 bùng phát trở lại do biến chủng phụ BA.4, BA.5; vận động người dân 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền giúp người dân hiểu 

được lượi ích của việc tiêm mũi tăng cường, mũi nhắc lại để hưởng ứng tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 theo chương trình tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 

của Bộ Y tế và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c), 

- Như kính gửi (qua nhóm Zalo), 

- Lãnh đạo, cán bộ Ban (qua nhóm Zalo), 

- Bộ phận Quản trị Web TGHD, 

- Lưu TH. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Thắng 
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