Ban Tuyên giáo Quận ủy vừa ban hành Công văn số 63-CV/BTGQU về việc đẩy mạnh tuyên truyền công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Theo đó, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận
tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh với quan điểm thống nhất “chống
dịch như chống giặc”; “lấy xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sĩ, nhân dân vừa là trung tâm phục
vụ, vừa là chủ thể thực hiện” theo các nội dung chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương, nhằm tăng sự
chủ động, ý thức, trách nhiệm để mỗi người dân phải là chiến sĩ thật sự trên mặt trận phòng, chống dịch.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện quyết liệt các Quyết định của UBND thành phố về
việc thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” ở từng mức độ nguy cơ; nâng cao niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của
người dân đối với công tác phòng chống dịch của thành phố. Từ đó, ngoài việc chấp hành nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch, người dân tự giác phát huy vai trò cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản,
các tổ y tế cộng đồng tại khu dân cư, tổ dân phố để chủ động phòng ngừa ngay khi dịch bệnh chưa xảy ra tại
khu vực mình, giữ gìn an toàn cho khu dân cư; đồng thời tự giác, nghiêm túc tham gia thực hiện công tác xét
nghiệm hộ gia đình theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thứ ba, tập trung thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời những chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy, UBND, BCĐ
quận về công tác phòng, chống dịch; công tác triển khai đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho
người dân, nhấn mạnh rõ nỗ lực của các lực lượng chức năng trong đảm bảo sức khỏe, đời sống cho người
dân là trên hết, trước hết. Chủ động, tích cực phát hiện và có các tin, bài, phóng sự về tình hình dịch bệnh và
các chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố, quận trong công tác phòng, chống dịch; góp phần giữ vững
an ninh trên địa bàn và tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Kịp thời thông tin về việc xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch trên địa bàn để tăng tính giáo dục, răn đe;
đồng thời chú trọng lan tỏa các thông điệp ý nghĩa, những câu chuyện nhân văn trong công tác phòng, chống
dịch.

Thứ tư, tăng cường cán bộ bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, diễn biến, dư luận xã hội nhằm dự
báo và xử lý những điểm “nóng” những vấn đề phát sinh, tác động tới tâm trạng xã hội, tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời báo cáo, phản ánh và đề xuất xử lý, không để bị động đối với các
tình huống xấu, bất ngờ phát sinh.
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