HUYỆN ỦY LỘC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 86 -CV/BTGHU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lộc Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2021

V/v định hướng nội dung tuyên truyền
công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Các ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện,
- Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện,
- Các phòng, ban, ngành huyện,
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện,
- Các tổ chức cơ sở đảng.
Thực hiện Công văn số 12-CV/TBTT ngày 10/10/2021 của Tiểu Ban tuyên
truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc định hướng nội dung tuyên
truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19,
Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền thông điệp
Thích ứng với trạng thái “bình thường mới”. Cùng cài đặt “ứng dụng PC-Covid
quốc gia”, tạo thói quen quét mã Code trong phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể
như sau:
1. Truyền đi thông điệp thích ứng với trạng thái “bình thường mới” trong
phòng, chống dịch Covid-19.
- Phân tích, giải thích trạng thái “bình thường mới” là yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng thích ứng của mọi lĩnh vực trong đời sống xã
hội của đất nước đặt trong bối cảnh mới, cụ thể là tác động của đại dịch Covid-19.
Vì đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu, tạo nên cuộc khủng hoảng đa chiều, tác
động đến nhiều ngành nghề khác nhau, cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của con
người.
- Dịch Covid-19 đã và đang làm thay đổi toàn diện cấu trúc xã hội mang tính
lâu dài. Khái niệm “Bình thường mới” được dùng để đề cập tới sự thay đổi về các
hoạt động, quan hệ xã hội và hành vi con người sau đại dịch Covid-19. “Bình
thường mới” hiểu đơn giản là những điều khác với những cái cũ. Có thể là những
điểm mà trước đây được cho là bất bình thường thì sẽ trở nên bình thường; hoặc
cũng có thể là những điều mà trước đây chúng ta đang phấn đấu để thực hiện thì
nay, trong điều kiện mới bắt buộc chúng ta phải thực hiện nó nhanh hơn, nhằm
thích ứng với tình hình mới. Trạng thái “bình thường mới” Covid-19 là trạng thái
mà tại đó đất nước vừa tập trung chống dịch, vừa khôi phục và phát triển lại nền
kinh tế như trước khi xảy ra đại dịch.

- 4 điểm đặc trưng nhận diện trạng thái “bình thường mới”, đó là: (1) Khi
làm bất kỳ việc gì, phải vừa đảm bảo tính hiệu quả vừa đảm bảo mục tiêu; (2) Dịch
bệnh là vấn đề diễn ra trên quy mô toàn cầu, tình huống bất thường không ai đoán
trước được, tác động đến mọi giai tầng xã hội, không phụ thuộc vào trình độ phát
triển hay thể chế chính trị; (3) Tác động của dịch bệnh đòi hỏi mỗi con người, tổ
chức và toàn bộ hệ thống xã hội phải năng động và có khả năng chống chịu và
thích ứng với bối cảnh mới; (4) Đặt ra nhiều vấn đề phải định hình lại, phải đối mặt
với nhiều rủi ro xã hội: Dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu...
2. Để thích ứng với “Trạng thái bình thường mới”, cần tập trung tuyên
truyền để người dân hiểu và thích ứng dần việc sống chung trong môi trường có
Covid-19 một cách an toàn. Sống chung với Covid-19 hoàn toàn không có nghĩa là
sống chung với đại dịch mà có nghĩa phải quan tâm phương thức để giảm thiểu tác
hại của dịch bệnh và dần biến nó trở thành loại cúm mùa thông thường. Để sống
chung với Covid-19 cần phải trang bị cho người dân sự hiểu biết chính xác, khách
quan và khoa học về Covid-19 và cách thức phòng chống nó. Chính vì có hiểu biết
sẽ tạo ý thức làm gia tăng sức đề kháng lại dịch bệnh của toàn bộ hệ thống xã hội.
3. Thông điệp “Trạng thái bình thường mới” cần được lan tỏa rộng khắp
trên tất cả các loại hình truyền thông khác nhau: Truyền thông đại chúng, truyền
thông xã hội và truyền thông trực tiếp theo phương châm thống nhất, minh bạch,
dựa trên bằng chứng, dễ hiểu dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng khác
nhau. Tăng cường tương tác với các nhóm xã hội khác nhau một cách cầu thị, lắng
nghe tâm tư, nguyện vọng, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người
dân.
4. Tập trung vào việc tuyên truyền kế hoạch phục hồi kinh tế “Thích ứng an
toàn” với dịch bệnh, trên tinh thần sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất; góp
phần thay đổi thói quen, nâng cao ý thức phòng dịch đối với người dân, doanh
nghiệp, để tiếp tiến về phía trước. Mỗi cá nhân, nhóm xã hội và cộng đồng phải tự
điều chỉnh và giảm bớt nhiều nhu cầu hành vi và quan hệ xã hội có “nguy cơ lây
nhiễm cao”.
5. Tuyên truyền việc lợi ích từ việc tiêm ngừa vắc-xin Covid-19. Tiêm vắc
xin Covid-19 là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khoẻ. Tiêm vắc xin Covid-19
giúp bảo vệ những người xung quanh. Càng nhiều người tiêm vắc xin, cuộc sống
bình thường càng sớm trở lại: “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”
và thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế và các chuyên gia đối với người dân “Hãy
tiêm bất kỳ loại vắc xin nào khi đến lượt, vì tất cả vắc xin đó đã được cấp phép
lưu hành và kiểm định chất lượng rất chặt chẽ” nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh,
giảm số ca bệnh chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong.

6. Tuyên truyền “Cùng cài đặt ứng dụng PC-Covid quốc gia”. Đây là ứng
dụng thống nhất, đồng bộ nhiều tính năng phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Ứng dụng PC-Covid tích hợp và phát triển trên nền tảng công nghệ, dữ liệu
của nhiều ứng dụng phòng dịch trước đó. Sau khi cài và đăng nhập, dữ liệu từ các
ứng dụng cũ sẽ được tự động đồng bộ, kết nối hiển thị trên PC-Covid, không đòi
hỏi người dùng khai báo lại từ đầu. PC-Covid là công cụ hữu hiệu để phòng, chống
dịch Covid-19 trên toàn quốc, hỗ trợ xã hội trong trạng thái “bình thường mới”,
người dân nên cài đặt để sử dụng.
- Hướng dẫn cài đặt, hiểu biết về các tính năng, tiện ích của ứng dụng PCCovid:
+ 9 tính năng chính như: Thẻ Covid-19; khai báo y tế; khai báo di chuyển
nội địa; thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm; cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa
điểm; quét mã QR; truy vết tiếp xúc gần, bản đồ nguy cơ và phản ánh. Các tính
năng trên được thiết kế để liên thông, đối soát, xác thực với 4 nguồn dữ liệu đã có
gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý), Cơ sở dữ liệu
quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc
gia về tiêm phòng Covid-19 (do Bộ Y tế quản lý) và Cơ sở dữ liệu về xét nghiệm
Covid-19.
+ Ứng dụng PC-Covid tại https://www.pccovid.gov.vn/. Ngoài ra, người dân
có thể tải ứng dụng PC-Covid trên kho ứng dụng Apple Store và Google Store.
+ Trường hợp người dân không sử dụng điện thoại thông minh, có thể khai
báo trực tiếp trên website https://www.pccovid.gov.vn/ hoặc nhờ người khác đăng
ký trên ứng dụng. Sau đó, người dùng in mã QR được cấp và mang theo khi di
chuyển.
+ Đối với trường hợp không có mạng internet, ứng dụng PC-Covid quốc gia
có cơ chế lưu dữ liệu đệm, tải mã QR về để có thể sử dụng khi không có kết nối
mạng.
- Nhằm hoàn thiện ứng dụng PC- Covid, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa
phát động chiến dịch tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng công nghệ PCCovid. Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn các chuyên gia công nghệ cùng
chung tay tìm kiếm, phát hiện các lỗ hổng bảo mật nếu có để ứng dụng hoàn thiện
hơn.
7. Tăng cường tạo và sử dụng mã QR Code trong phòng, chống dịch Covid19:

- Tuyên truyền, tổ chức ký cam kết yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ... tạo điểm quét mã QR và thực hiện kiểm soát người ra/vào bằng việc quét
mã QR.
- Tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
trong việc triển khai quét mã QR; giúp người dân hiểu được tác dụng việc sử dụng
mã QR code là hình thức kết nối liên thông, bổ sung, cập nhật dữ liệu, phục vụ
hiệu quả cho việc phân tích, truy vết khi phát hiện trường hợp dương tính với
Covid-19; việc quét mã QR code còn tạo thuận lợi cho người dân khi chỉ cần cài
đặt 1 lần duy nhất đã có thể thực hiện khai báo y tế ở tất cả mọi nơi đi và đến để
tạo thành thói quen được quyền quét QR Code mọi lúc, mọi nơi, để từng bước
chung sống an toàn với dịch bệnh.
Căn cứ nội dung Công văn này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa
phương, đề nghị triển khai công tác tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, hiệu
quả./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện,
- TT chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện,
- Như kính gửi,
- Các tổ chức cơ sở đảng,
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
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