
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền Nghị quyết số 38/NQ-CP  

ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành  

Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 

   

 

 

Kính gửi:  

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

                

 

Thực hiện Công văn số 2888/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của UBND 

tỉnh về triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Sở 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính 

phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, tập trung 

phổ biến về quan điểm, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương 

trình. Xem nội dung văn bản tại địa chỉ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-quyet-38-NQ-CP-

2022-Chuong-trinh-phong-chong-dich-COVID19-507012.aspx.  

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để 

người dân hiểu, đồng thuận, tạo niềm tin xã hội trong tổ chức triển khai thực 

hiện. 

- Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trong nước 

và trên thế giới; chiến lược, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; các 

hướng dẫn điều trị người bị nhiễm Covid-19; các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, các 

giải pháp mới trong phòng, chống dịch.  

- Tuyên truyền về việc tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều sử 

dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào và hướng dẫn người dân thực 

hiện việc khai báo thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện 

phòng, chống dịch. 

- Thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh tỉnh Khánh Hòa 

phòng, chống dịch hiệu quả và khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội an toàn. 
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- Giới thiệu các kinh nghiệm hay, mô hình chống dịch hiệu quả; kịp thời 

cổ vũ, biểu dương các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, truyền cảm hứng để 

cổ vũ toàn xã hội trong công tác phòng, chống dịch. 

- Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu 

độc, tin giả, tin không được kiểm chứng liên quan đến phòng, chống dịch Covid-

19. 

- Phản ánh công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng 

tình hình dịch bệnh để vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về phòng, chống 

dịch, đặc biệt là hành vi tham nhũng, tiêu cực trong phòng, chống dịch. 

- Đưa tin, bài về tình hình triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 của Chính phủ tại các địa phương và trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Trung tâm 

Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên 

truyền có hiệu quả các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./. 

  

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 
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