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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 30/6/2021 của Thị ủy Hoài 

Nhơn về việc Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19. 

UBND thị xã Hoài Nhơn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid – 19 trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 một cách hiệu quả, kịp thời theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

Tỉnh ủy, UBND  tỉnh và các sở, ngành cấp trên, nhằm nâng cao ý thức của các 

cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, không được chủ quan, xem thường, song cũng không bi quan, hoang 

mang, lo lắng, kỳ thị, nâng cao ý thức tự phòng là cơ bản; khẳng định nỗ lực 

quyết tâm của các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã vừa đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021 của địa phương.  

 2. Yêu cầu 

 - Công tác tuyên truyền phải kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với 

từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình 

dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, ngành 

chuyên môn các cấp. 

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, 

đảm bảo tính lan tỏa sâu rộng, phát huy triệt để vai trò của hệ thống thông tin cơ 

sở từ thị xã đến phường, xã, thôn, khu phố. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

- Tuyên truyền làm rõ tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác 

hại của dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến tình 

hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

- Tuyên truyền các nội dung cốt lõi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh, của thị xã như: Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về việc “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra”; Kết 

luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về  “Một số nhiệm vụ trọng 

tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã 

hội”; Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 về việc“Quyết liệt thực hiện đợt cao 

điểm phòng, chống dịch covid-19”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về 

“Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19” và Chỉ 
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thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về “Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 

129-CV/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về việc 

“Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”; Công điện 

số 07/CĐ-UBND ngày 27/6/2021 và Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 29/6/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc “Tiếp tục tăng cường các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”; Công văn số 104-

CV/TU ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc “Tiếp tục tăng cường 

thực hiện phòng, chống dịch Covid-19”, Kết luận số 45-KL/TU ngày 29/6/2021 

của Thường trực Thị ủy về “Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19 trong tình hình mới”; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 27/6/2021 và các văn 

bản chỉ đạo khác của UBND thị xã, cũng như các thông báo, khuyến cáo của 

ngành y tế tỉnh, thị xã nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan. Xác định rõ 

trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành với tinh thần 

quyết tâm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch trên nhiều mặt: từ công tác 

chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác  cách ly, điều trị; chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y 

tế, trang bị phòng hộ cho lực lượng phòng, chống dịch…; bảo đảm kinh phí, nhân 

lực cho công tác phòng, chống dịch tại chỗ; việc xây dựng các phương án phòng, 

chống dịch phù hợp theo từng cấp độ lây lan dịch bệnh; chú trọng tuyên truyền 

về chống đầu cơ, găm hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa, tăng giá thuốc, vật 

tư y tế gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. 

- Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân trên địa bàn thị xã đã làm 

tốt công tác phòng, chống dịch. Nhấn mạnh, biểu dương sự chủ động, tích cực 

của các ban, ngành, địa phương; tuyên truyền về kết quả chỉ đạo bước đầu của 

các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là từ khi thị xã 

bắt đầu xảy ra dịch bệnh cho đến nay Hoài Nhơn đã  thiết lập lại các chốt kiểm 

dịch người và phương tiện ra, vào thị xã; phong tỏa giãn cách xã hội tạm thời 

toàn bộ địa phương và các điểm, các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm có tiếp xúc 

với F0, thiết lập khu cách ly y tế tập trung; khẩn trương, quyết liệt khử khuẩn, 

xét nghiệm y tế cho toàn dân tại vùng tâm dịch; tăng cường phòng, chống dịch 

trong các cụm công nghiệp, việc triển khai thực hiện công tác khai báo y tế toàn 

dân trên địa bàn toàn thị xã theo tinh thần Công văn số 108-CV/HU ngày 

28/6/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy… 

- Tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng, với 

phương châm nâng cao ý thức tự bảo vệ là chính. Tập trung tuyên truyền, vận 

động những người có nguy cơ cao nhiễm bệnh yên tâm, tin tưởng và tự giác đến 

các cơ sở y tế khai báo y tế, khám, điều trị; Gắn công tác tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19 với tuyên truyền, phổ biến Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; gắn với quản lý, tuyên truyền phòng, 

chống xâm nhập bằng các con đường của người dân từ các vùng có dịch Covid-19 

vào Hoài Nhơn, nhằm hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào thị xã. 

- Đưa tin phản ánh kịp thời các trường hợp phát hiện, xử lý nghiêm minh, 

đúng pháp luật đối với những biểu hiện chủ quan, thiếu trách nhiệm trong lãnh 
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đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch; thờ ơ, vô cảm với sức khỏe, tính mạng của 

người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; hành vi che 

giấu thông tin cá nhân hoặc thông tin không chính xác liên quan đến dịch bệnh, 

hành vi lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng gây tâm lý 

hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. 

- Tuyên truyền rộng rãi việc quét mã “QR-Code” khai báo y tế điện tử để 

người dân nắm bắt, cài đặt các ứng dụng Vietnam Health Declaration, NCOVI 

Bluezone để thực hiện quét mã “QR-Code” khi qua các điểm chốt, phục vụ công 

tác phòng, chống, truy vết dịch COVID-19. 

- Bắt đầu từ ngày 01/7/2021, chỉ bằng điện thoại di động thông minh hoặc 

máy tính có kết nối internet, người dân có thể tìm kiếm các thông tin liên quan 

đến dịch COVID-19 xung quanh mình hoặc tại một vị trí bất kỳ ở Bình Định 

trên bản đồ số này. Hệ thống cung cấp các công cụ phục vụ người dân cũng như 

công tác quản lý, giám sát, phòng chống dịch, như: thông tin về danh sách các ca 

F0 và khu vực nhà bệnh nhân F0; các bệnh viện, cơ sở y tế; các khu cách ly tập 

trung; khu vực phong tỏa, cách ly y tế; chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh. 

(tuyên truyền để người dân biết, sử dụng Bản đồ thông tin dịch tễ covid-19 tỉnh 

Bình Định tại địa chỉ: https://covidmaps.binhdinh.gov.vn).  

2. Hình thức tuyên truyền 

2.1. Tuyên truyền trên sóng phát thanh 

Kịp thời đưa tin, bài về công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy, UBND thị 

xã, Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch bệnh; các hoạt động trọng tâm, 

trọng điểm của các ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch, bệnh. 

Nhất là, việc khai báo y tế, kiểm soát dịch, khám, điều trị bệnh. Chú trọng đưa 

tin, bài biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, 

đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã làm tốt công tác phòng, chống 

dịch. Đồng thời phản ánh kịp thời, chính xác các trường hợp có biểu hiện chủ 

quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, bệnh. Tăng cường 

thời lượng, tần suất tin, bài, phóng sự… tuyên truyền phổ biến (4 lần/ ngày). 

2.2. Tuyên truyền lưu động 

- Tuyên truyền lưu động bằng xe tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin – Thể thao trên toàn địa bàn thị xã (02 lần/ngày). 

- UBND các xã, phường tuyên truyền bằng loa di động (hằng ngày cho xe 

máy hoặc ô tô mở loa di động tuyên truyền (02 lần/ngày)     

- Trong đó, tập trung tuyên truyền các địa bàn trọng điểm như: các xã, 

phường có dịch, các cửa ngõ ra, vào thị xã, các trục đường giao thông chính, khu 

vực đông dân cư, chợ, trường học, cơ sở y tế, các cụm công nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh… 

2.3. Tuyên truyền trực quan 

- Khẩn trương làm các cụm pano, khẩu hiệu tuyên truyền trên toàn địa bàn 

thị xã (hoàn thành trước ngày 4/7/2021). 
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- Tuyên truyền trên các màn hình, bảng điện tử của thị xã và các xã, 

phường (hoàn thành vào ngày 02/7/2021). 

- Làm các ấn phẩm tuyên truyền như: tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội 

bộ, tài liệu tuyên truyền, …để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân 

dân. 

2.4. Tuyên truyền trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử 

Các thông tin được đăng tải, tuyên truyền chính thức trên fanpage tại địa 

chỉ: https://www.facebook.com/TruyenThanhHoaiNhon; trang thông tin điện tử 

thị xã và UBND các xã, phường. 

3. Thời gian tuyên truyền 

Tuyên truyền xuyên suốt đến khi có văn bản chỉ đạo của UBND thị xã. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Thị xã Hoài Nhơn "Kỷ luật và Quyết tâm" đẩy lùi Covid -19 ! 

- Không chủ quan - Không hoang mang, lo lắng - Không tích trữ hàng hóa 

- Không tụ tập đông người - Không đăng tin sai sự thật ! 

- Thực hiện 5 K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập 

trung - Khai báo y tế để giữ an toàn cho Bạn và Cộng đồng trước đại dịch Covid 

- 19 ! 

- Chủ động bảo vệ sức khỏe của bạn là bảo vệ cộng đồng ! 

- Tự giác khai báo y tế là trách nhiệm vì sức khỏe bản thân, gia đình và xã 

hội! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng phòng, chống 

dịch Covid-19! 

- Hoài Nhơn quyết tâm ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập 

dịch Covid-19! 

III. KINH PHÍ 

Từ nguồn kinh phí UBND thị xã phân bổ cho Tung tâm Văn hóa – Thông 

tin – Thể thao năm 2021 và ngân sách xã, phường năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống 

dịch Covid – 19, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện. 

- Định hướng các nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 cho Đài Truyền thanh cơ sở. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi và xử phạt nghiêm các đối tượng 

đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao 

- Cho xe tuyên truyền lưu động hằng ngày trên khắp địa bàn thị xã. 

https://www.facebook.com/TruyenThanhHoaiNhon
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- Kịp thời biên tập tin, bài phát trên sóng phát thanh, trên trang thông tin 

điện tử thị xã, và trên trang fanpage tại địa chỉ 

https://www.facebook.com/TruyenThanhHoaiNhon. 

- Khẩn trương làm các cụm pano, khẩu hiệu tuyên truyền theo nội dung 

của kế hoạch đề ra. 

- Làm các ấn phẩm tuyên truyền đảm bảo thời gian (số lượng 17.000 ấn 

phẩm). 

- Tổng hợp kính phí gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trình 

UBND thị xã phê duyệt. 

3. Phòng Quản lý đô thị 

Đưa nội các câu khẩu hiệu tuyên truyền trên các màn hình, cổng chào của 

thị xã đảm bảo nội dung và thời gian tuyên truyền. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Thẩm định kinh phí tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị trình UBND thị 

xã phê duyệt. 

5. UBND các xã, phường 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cụ thể đến cán bộ, đảng viên, Nhân 

dân ở địa phương, tăng cường tuyên truyền đến khu dân cư, tạo ý thức mọi 

người dân nhận thức đầy đủ về tình hình, tính chất nguy hiểm  và tác hại của 

dịch Covid-19 gây ra. 

- Đăng tải các nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên trang thông tin điện tử của xã, phường; chỉ đạo Đài Truyền thanh 

tăng cường thời lượng, đưa tin, bài các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 

trên hệ thống phát thanh của địa phương và tuyên truyền thông qua hình thức cổ 

động, trực quan trên địa bàn xã, phường; cho xe tuyên truyền lưu động, làm các 

tờ rơi tuyên truyền và đưa nội dung các câu khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, 

chống dịch Covid-19 lên màn hình ở các cổng chào điện tử của địa phương 

mình.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT BCĐ phòng, chống dịch covid-19 tỉnh (b/c); 

- Sở TT và TT (b/c); 

- Sở VH và TT (b/c);                                                                                                                                

- Thường trực Thị ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 

https://www.facebook.com/TruyenThanhHoaiNhon
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