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Kính gửi  

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 250/SYT-VP ngày 18/01/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Đồng Tháp, về việc tăng cường công tác truyền thông y tế trong dịp Tết. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe đến người dân, 

cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Các hoạt động truyền thông cần 

đảm bảo hiệu quả, đa dạng về nội dung, thông điệp, phong phú về hình thức. Chú 

trọng đến các nội dung truyền thông về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19; phòng, chống dịch COVID-19, dịch bệnh mùa Đông - 

Xuân; tiêm mũi bổ sung và mũi tăng cường vắc xin phòng COVID-19; tuyên 

truyền, vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất 

là thực hiện biện pháp 5K trong phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai các 

chương trình truyền thông về đón Tết an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt an toàn vệ 

sinh thực phẩm, không lạm dụng rượu bia; thực hiện các hành vi có lợi cho sức 

khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí tại địa 

phương trong xây dựng phóng sự, tin, bài, ảnh, tọa đàm, giao lưu trực tuyến,… 

để kịp thời thông tin về công tác y tế trong dịp Tết trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm khơi dậy phong trào, động 

viên các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế hăng hái, tích 

cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tổ chức vận động 

hiến máu tình nguyện, để đảm bảo cung cấp nguồn máu dự trữ kịp thời cho công 

tác cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán. 

- Theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề nổi cộm được đề cập 

trên báo chí, lan truyền mạng xã hội để phản ánh, tham mưu cho cấp có thẩm 

quyền và đơn vị liên quan để kịp thời xử lý thông tin. Phối hợp với các cơ quan 

liên quan xử lý thông tin giả, tin sai lệch sự thật để nhanh chóng cải chính thông 

tin thuộc thẩm quyền của đơn vị, yêu cầu cải chính xác thông tin chính xác trên 

các phương tiện truyền thông đại chúng.  



Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện theo 

đúng nội dung của công văn./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 
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Trần Anh Khương 
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