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          Kính gửi:     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

                      các huyện, thành phố, thị xã 
 

Ngày 28/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An 

nhận được Công văn số 387-CV/BTGTU, ngày 26/5/2021 Tăng cường công tác 

chỉ đạo, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các huyện, thành phố, thị xã triển khai các nội dung sau: 

1. Phối hợp với các thành viên quán triệt cho các tổ cán bộ, đảng viên, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân về các nội dung của Công điện 680/CĐ-TTg, ngày 

24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các 

khu công nghiệp, Công văn số 534-CV/BTGTW, ngày 13/5/2021 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Công văn số 387-CV/ BTGTU, ngày 26/5/2021 về tăng cường 

công tác chỉ đạo, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Kế hoạch 

số 160/KH-UBND, ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-

19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; cùng các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo mới nhất của các ngành chức năng để tăng cường tuyên truyền và thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là công tác 

phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, các nhà máy, các trường học trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Chủ động tuyến truyền và phối hợp với các thành viên mặt trận hướng dẫn 

việc xây dựng các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của công tác phòng 

chống dịch, luôn chủ động các kịch bản của từng cấp độ dịch, nhất là việc tổ chức 

cách ly, xét nghiệm, điều trị tại chỗ khi có dịch xâm nhập vào địa bàn. Thực hiện 

thông điệp “5K” của Bộ Y tế một cách tuyệt đối nghiêm túc. Hạn chế tối đa các sự 

kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tuyên truyền về các hình 

thức xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy 

định phòng, chống dịch. 

3. Tuyên truyền và tăng cường giám sát việc thực hiện khai báo y tế bắt buộc 

đối với tất cả người lao động trong từ các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và 

những người đi từ vùng có dịch trở về trên địa bàn; xử phạt nghiêm các trường hợp 

không khai báo, khai báo không trung thực. 

Đặc biệt, thực hiện yêu cầu khai báo y tế, cách ly triệt để đối với người lao 

động từ các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh... về địa 

phương. Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các 

biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan 

trên diện rộng. 



4. Tiếp tục phát huy vai trò mỗi người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, rà 

soát trong phòng, chống dịch trên địa bàn mình sinh sống để kịp thời thông báo 

cho cơ quan chức năng nếu phát hiện có người đi từ vùng có dịch về mà không 

thực hiện khai báo. Vận động nhân dân thành lập ngay Tổ phòng, chống Covid-19 

cộng đồng tại các thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Ở những nơi đã có Tổ phòng, chống 

COVID-19 cộng đồng thì hướng dẫn củng cố, kiện toàn, phát huy tốt hơn vai trò 

trong phòng, chống dịch ở địa phương. 

5. Vận động công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên 

địa bàn toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 

ở mức cao nhất góp phần ngăn chặn không để dịch COVID-19 lây lan trong các 

khu công nghiệp, khu dân cư. Tập trung tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy 

định phòng, chống dịch COVID-19 trong các kỳ thi sắp tới theo hướng dẫn của Sở 

Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo. 

6. Thường xuyên tuyên truyền, cập nhật thông tin phòng, chống dịch 

COVID-19 trên các loại hình báo chí của tỉnh, trang mạng xã hội của các tổ chức, 

cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh gắn với đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông 

tin sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch, cần 

lưu ý không gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân; không tạo sự kỳ thị đối với 

người bị nhiễm và có nguy cơ nhiễm COVID-19. Duy trì trạng thái tâm lý bình 

thường mới để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã 

hội, vừa phòng, chống dịch. Tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, 

tương ái, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch. 

Công khai các số điện thoại các đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Nghệ An gồm: 

- Tổng đài hỗ trợ: 02386.555.666 

- Hỗ trợ trực tuyến các cơ sở khám chữa bệnh liên quan COVID-19: 

0904.568.569 (Bệnh viện Đa khoa Nghệ An) và 0915.735.229 (Bệnh viện Sản 

Nhi). 

Nhận được công văn, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các huyện, thành phố, thị xã tổ chức phối hợp với các tổ chức Thành viên triển 

khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn toàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận:     

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BTT MTTQ tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Các Ban, VP MTTQ tỉnh; 

- Lưu: VP, Ban TC-TG.   

 

 

 

 

 

Trương Thiết Hùng 
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