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                             Kính gửi: Sở y tế Hà Giang, 

 

Trong thời gian gần đây tại một số tỉnh, thành phố dịch sốt xuất huyết, tay 

chân miệng, cúm A, sởi, ho gà, … đang là thời kỳ cao điểm, nguy cơ có thể bùng 

phát trên địa bàn tỉnh. Dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế, số ca mắc mới trên 

địa bàn tỉnh giảm, tuy nhiên biến thể phụ của Omicron đã xâm nhập vào nước ta và 

khả năng lây lan nhanh, có thể làm dịch bệnh gia tăng trở lại nếu không quyết liệt 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

 Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/BTGTU-SYT, ngày 26/8/2021 về việc phối 

hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Y tế tỉnh về tuyên truyền công tác y tế, 

giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021 – 2022. Nhằm tiếp tục 

làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Y tế Hà Giang phối hợp triển khai và cung cấp các tài liệu 

phục vụ công tác tuyên truyền, cụ thể như sau: 

1. Chỉ đạo phòng Y tế các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ban 

Tuyên giáo các huyện, thành phố; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân kế hoạch tiêm chủng, vận 

động các tầng lớp nhân dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đẩy nhanh tiến độ tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4; tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh các 

biện pháp phòng, chống dịch có thể xảy ra trên địa bàn. 

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

tài liệu tuyên truyền việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm 

A, sởi, ho gà… để Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan khối tuyên truyền, 

Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh phối hợp tổ chức 

công tác tuyên truyên xuống cơ sở. 

 3. Chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin, dữ liệu như: các tin, bài, mô 

hình, cách làm hay, hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác… 

của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo địa chỉ: 

http://tuyen giao.hagiang.gov.vn, sau đó gửi vào mục “Tiếp nhận thông tin, dữ 

liệu”. Trên cơ sở đó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ lựa chọn, đăng tải, tuyên truyền trên 

cổng thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. 
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Tài liệu tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ trước ngày 05/8/2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Y tế phối hợp triển 

khai thực hiện. 

                                       

Nơi nhận: 
- Như trên,                                                                             

- Lãnh đạo Ban, 

- Phòng Khoa giáo – Văn hóa, văn nghệ,  

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 
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