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Số: 982 /SVHTTDL-VH

Bình Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2020

V/v đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền về phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế
xã hội trong tình hình mới

Kính gửi:
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố;
Thực hiện Công văn số 1649-CV/BTGTU ngày 28/4/2020 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.
Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời
đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân
dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn
hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình
mới như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và nhân dân tinh thần “chống dịch như chống giặc” tránh
tư tưởng chủ quan, lơ là mất cảnh giác; tránh việc đưa lên mạng xã hội thông tin
sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch và việc thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về việc triển khai Nghị quyết
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày
24/4/2020 của Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; triển khai giải pháp phát triển kinh tế
-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân tại
địa phương. Chú ý tuyên truyền những chính sách của Trung ương, của tỉnh, của
địa phương liên quan nhiệm vụ kinh tế - xã hội để tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, các hộ kinh doanh... đặc biệt
những gói kích cầu của Chính phủ, của tỉnh nhằm tạo niềm tin cho các thành
phần kinh tế và người dân vượt qua khó khăn, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản
xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh trong điều kiện mới.
3. Tuyên truyền người dân tổ chức tiệc cưới, hỏi quy mô gọn nhẹ và phải
đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh; đối với việc tổ chức lễ tang
tại gia đình, cần tổ chức gọn nhẹ và cần phải đảm bảo quy định về phòng, chống
dịch bệnh như đeo khẩu trang, sát khuẩn, không tập trung đông người, giữ
khoảng cách an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

4. Khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, khi có việc cần thiết ra khỏi
nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, giữ
khoảng cách khi tiếp xúc. Thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng,
chống dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao để nâng
cao sức đề kháng.
5. Đẩy mạnh nội dung quan trọng nhất đưa tin về lãnh đạo, chỉ đạo Đại
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên
truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XI; định hướng được người dân quan tâm tình hình thời sự của
đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả nước.
6. Thông tin rộng rãi những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt, lan
tỏa trong phòng, chống dịch như ủng hộ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị
cho công tác phòng chống dịch... thể hiện sự đồng lòng chung tay của cả cộng
đồng trong phòng, chống dịch bệnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện/.
Nơi nhận:
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VH(D).
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