
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KGVX 

V/v tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền phòng, chống dịch 

COVID-19 trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

   Đắk Lắk, ngày           tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Đắk Lắk; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam 

vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh, mặc dù tình 

hình dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức 

tạp; số lượng người dân từ các tỉnh, thành trong cả nước trở về tỉnh đón Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 ngày càng nhiều, trong đó có cả Kiều bào từ 

nước ngoài về; dự báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng 

những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán là rất cao.  

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 02/CT-

UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động đón Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Thông báo số 234-TB/VPTU của Văn phòng 

Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 17/01/2022; đồng thời, để tăng 

cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động thông tin báo chí trong 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các 

hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí, truyền 

thông của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện 

nghiêm các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm 

tuyên truyền: Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính 



2 

 

phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19, bảo đảm 

an toàn hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp tết Nhâm Dần 

năm 2022; Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 12/02/2022 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết 

Nguyên đán năm 2022; Kế hoạch số 10699/KH-UBND ngày 01/11/2021 của 

UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 05- KH/BCĐ ngày 

06/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh về "Đẩy mạnh thông 

tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội 

trong trạng thái bình thường mới"; Kế hoạch số 13105/UBND-KGVX ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong 

dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk… 

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

tự giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch; hướng dẫn các biện 

pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao 

nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân trong tình hình mới; tránh tâm lý chủ 

quan trong cộng đồng và chính quyền ở cơ sở; tổ chức truyền thông rộng rãi để 

người dân và cộng đồng hiểu đúng và hợp tác với cơ quan chức năng thực hiện 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là nguy cơ lây 

lan của biến chủng mới Omicron. 

Tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền việc thực hiện hiệu quả nguyên 

tắc "5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân".  

Tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ 

thông tin phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực, địa điểm tập trung đông 

người, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao như: Khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe...; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. 

Tuyên truyền, vận động người dân từ các tỉnh, thành khác trở về tỉnh phải 

thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà; hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình 

và đến địa điểm đông người; tuân thủ nghiêm ngặt 5K. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức 

phù hợp, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hệ thống 

chính trị các cấp để người dân hiểu rõ, chủ động, bình tĩnh, tự giác cùng phòng, 

chống dịch. 

Khuyến khích tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, cách làm hay tại các 

địa phương, nhất là phát hiện gương người tốt, việc tốt, ghi nhận các nghĩa cử, 
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hành động cao đẹp, tấm lòng sẻ chia của các tổ chức, cá nhân trong công tác 

phòng, chống dịch. Tuyên truyền về những nỗ lực không mệt mỏi của các lực 

lượng y, bác sỹ, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên, lực lượng tuyến đầu và 

Nhân dân đang ngày đêm tham gia phòng, chống dịch. 

3. Tiếp tục theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp Sở Thông 

tin và Truyền thông, Công an các cấp để xử lý nghiêm các trường hợp đăng, 

phát những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể 

tỉnh: 

- Tích cực phối hợp, phát huy vai trò, cùng các lực lượng chức năng tham 

gia giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn, phát hiện những người vi 

phạm quy định phòng, chống dịch, thông báo cho cơ quan chức năng xử lý hành 

vi vi phạm. 

- Vận động, tuyên truyền, giám sát, tham gia phòng, chống dịch ở 

phường, xã, thị trấn và thôn, buôn, khu dân cư; vận động cán bộ, hội viên, Nhân 

dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho công tác 

phòng, chống dịch của tỉnh và của các địa phương trong tỉnh. 

- Vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; khuyến 

cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia 

các hoạt động tập trung đông người. 

Nhận được công văn này, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- BCĐ COVID-19 tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Nh-10b). 

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 
 

 

Y Giang Gry Niê Knơng 
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