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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 4082/KH-UBND Phú Tân, ngày  08  tháng  12  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Hoạt động thông tin, truyên truyền 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

trong điều kiện bình thường mới huyện Phú Tân 

 

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-UBND, ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh An 

Giang về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch 

Covid-19; 

Căn cứ Kế hoạch 650/KH-UBND, ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh An Giang, 

về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Ann Giang”, 

Uỷ ban nhân dân huyện Phú Tân xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên 

truyền thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong điều kiện 

bình thƣờng mới với các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về diễn biến, tình hình, tính chất nguy 

hiểm, tác hại của dịch Covid-19 gây ra và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Kiên trì với mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, 

phát triển kinh tế - xã hội với phƣơng châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát có hiệu quả dịch Covid-19” nhƣng đặt sức khỏe, tính mạng của ngƣời dân lên 

trên hết, trƣớc hết.  

Các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phải dựa trên cơ sở khoa học, đảm 

bảo phù hợp với thực tiễn, hài hòa, hợp lý giữa phòng, chống dịch với các hoạt 

động phát triển kinh tế - xã hội. 

Công tác tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt. Đặc biệt, phải 

tạo đƣợc sự lan tỏa cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

mỗi ngƣời dân để chủ động, tích cực thích ứng an toàn với dịch Covid-19 trong 

điều kiện bình thƣờng mới nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Tăng cƣờng các thông tin tích cực, tránh gây tâm lý hoang mang nhƣng cũng 

không đƣợc chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan 
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điểm, thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch Covid-19 

để góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong xã hội.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung thông tin tuyên truyền 

Tiếp tục tuyên truyền Lời kêu gọi của Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng gửi 

đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nƣớc và đồng bào ta ở nƣớc ngoài về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, việc triển khai thực hiện các chủ trƣơng, chỉ đạo của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, Chính phủ. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền Nghị quyết 

128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ trong đó chú ý tuyên truyền mục 

tiêu, quan điểm của Nghị quyết: 

- Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của ngƣời dân; hạn chế đến mức thấp 

nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu 

kép, đƣa cả nƣớc chuyển sang trạng thái bình thƣờng mới sớm nhất có thể, phấn 

đấu trong năm 2021. 

- Bảo đảm mục tiêu kép nhƣng đặt sức khỏe, tính mạng ngƣời dân lên trên 

hết, trƣớc hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù 

hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nƣớc; đảm bảo ngƣời dân đƣợc bảo vệ tốt 

nhất trƣớc dịch bệnh, đƣợc tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ 

sở; nhƣng không gây ách tắc cho lƣu thông, sản xuất. 

Tuyên truyền để ngƣời dân hiểu rõ tình hình dịch Covid 19 vẫn còn diễn biến 

phức tạp; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân 

trong huyện cần tiếp tục chia sẻ, đồng hành, thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch trong điều kiện bình thƣờng mới. 

Tuyên truyền, cảnh báo sự nguy hiểm của biến chủng mới; nâng cao ý thức tự 

bảo vệ; truyền thông giáo dục sức khỏe để cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi 

hành vi, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền Chiến dịch tiêm 

vaccine phòng Covid-19 đến toàn dân, đến các độ tuổi; thông tin những biện pháp 

quyết liệt, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong 

triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch; phản ánh nỗ lực, quyết 

tâm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phƣơng quyết tâm 

phòng, chống dịch... 

Tuyên truyền, phổ biến các mô hình, cách làm hiệu quả; biểu dƣơng các tấm 

gƣơng ngƣời tốt, việc tốt trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19; cổ vũ, 

động viên các đơn vị, tổ chức, địa phƣơng điển hình xung kích trên tuyến đầu 

phòng, chống dịch. Các giải pháp và kết quả triển khai phòng, chống dịch của các 

ngành, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Phản ánh các hành vi thiếu ý thức trong phòng, chống dịch; phản bác những 

thông tin sai sự thật, thông tin chƣa đƣợc kiểm chứng về tình hình dịch trên địa 

bàn, kịp thời xử lý các tình huống thông tin, truyền thông theo quy định. Bên cạnh, 

thực hiện thông tin công khai, kịp thời về mọi nguồn lực hỗ trợ từ các cá nhân, tổ 
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chức trong và ngoài địa bàn đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện.    

Cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh trong ngày trên địa bàn tỉnh, 

huyện. Qua đó, căn cứ tình hình thực tế để xác định chủ đề truyền thông trong từng 

thời điểm và từng đợt. Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề trọng tâm 

nhƣ: 

- Các giải pháp, biện pháp mới áp dụng trong công tác phòng, chống dịch; 

- Thông điệp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thông điệp thống nhất nhận 

thức về chuyển trạng thái “Zero Covid” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19” với 06 nguyên tắc cơ bản, cốt lõi: “Y tế là trụ cột, là 

trung tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; 

Ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thƣờng xuyên; Vắc-xin, thuốc chữa bệnh 

và ý thức ngƣời dân là điều kiện tiên quyết; An toàn để sản xuất, sản xuất phải an 

toàn”; thông điệp “5K” của Bộ Y tế,… 

- Thông tin, phản ánh các trƣờng hợp vi phạm trong công tác phòng, chống 

dịch…. 

Tuyên truyền các giải pháp, nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ, 

phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.   

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền 

Kết hợp nhiều hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp với vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành. 

Thông tin nhanh chiều rộng về tình hình công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 của địa phƣơng trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, mạng xã 

hội, Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến 

các xã, thị trấn; thông qua các hình thức cổ động trực quan trên các trục 

đƣờng chính, khu dân cƣ (băng rôn, pano..); các loại tờ gấp, tờ rơi …  

Tuyên truyền theo chiều sâu trong toàn hệ thống chính trị, trong cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và đặc biệt là quần chúng nhân dân phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. 

Hình thức tuyên truyền phải thật sự linh hoạt, khoa học để phù hợp với 

tình hình thực tế của mỗi địa phƣơng và từng khu vƣc. Đặc biệt, chú trọng 

các hình thức truyền thông tại những khu vực có nguy cơ cao nhằm thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- TOÀN DÂN CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19! 

- THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƢỜI! 

- KHÔNG TỤ TẬP ĐÔNG NGƢỜI ĐỂ TRÁNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM 

COVID-19! 
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- PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA 

ĐÌNH VÀ XÃ HỘI! 

- HÃY CÙNG NHAU NGĂN CHẶN COVID-19, HIỂM HỌA CỦA DỊCH 

BỆNH TOÀN CẦU! 

- KHI NGHI NHIỄM COVID-19 CẦN THỰC HIỆN CÁCH LY NGAY 

ĐỒNG THỜI THÔNG BÁO CHO CƠ QUAN Y TẾ ĐỊA PHƢƠNG! 

- TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LÀ QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI CÁ 

NHÂN, LÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG! 

- TOÀN DÂN THỰC HIỆN NGHIÊM THÔNG ĐIỆP “5K”: KHẨU TRANG 

– KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TẬP TRUNG – KHAI BÁO Y 

TẾ”! 

- HÃY GIỮ AN TOÀN CHO BẠN VÀ CHÚNG TA TRƢỚC ĐẠI DỊCH 

COVID-19! 

III. PHÂN CÔNG TH C HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Căn cứ chỉ đạo của Thƣờng trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện Phú Tân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện trong điều kiện bình thƣờng mới để định hƣớng nội dung tuyên truyền cho 

các cơ quan, đơn vị truyền thông trên địa bàn huyện.  

- Tăng cƣờng nắm bắt tình hình tƣ tƣởng, dƣ luận xã hội, tham mƣu cấp ủy định 

hƣớng tƣ tƣởng, ổn định dƣ luận trong nhân dân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tích cực tuyên truyền và đấu tranh phản bác, xử lý có hiệu quả những thông 

tin tiêu cực trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn toàn huyện. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

- Tham mƣu, đề xuất với Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, tập trung thông tin tuyên truyền có hiệu quả 

về hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo chƣơng trình, kế hoạch, các kết luận 

chỉ đạo, phân công của Ban Chỉ đạo và của Trung tâm chỉ huy huyện trên Cổng 

Thông tin điện tử huyện và trang thông tin cấp xã. 

- Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc: kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác 

tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về 

diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trong điều kiện bình thƣờng 

mới; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân đƣa các thông tin không chính xác, thông tin xấu độc, xuyên tạc, 

chống phá Đảng, Nhà nƣớc gây ảnh hƣởng đến tâm lý, đời sống, sinh hoạt của 

ngƣời dân. 

- Phối hợp với Tiểu ban Vắc-xin Covid-19 quản lý số liệu tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 để tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và báo cáo 

theo quy định. Đồng thời, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai ứng dụng 
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công nghệ thông tin quản lý chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; ứng 

dụng công nghệ thông tin để triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý cách ly y tế 

tại nhà, xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm chủng… 

3.  Phòng Y tế:  

Chủ động yêu cầu các cấp, các ngành có liên quan cung cấp thông tin về phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo quy định. Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ 

đạo, Trung tâm chỉ huy huyện về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền 

về phòng chống Covid-19 trong điều kiện bình thƣờng mới trên địa bàn huyện (theo 

thời gian quy định). 

3. Trung tâm Y tế:  

Theo dõi tình hình điều trị, lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly y tế… trên địa bàn 

huyện. Phổ biến, khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều 

kiện bình thƣờng mới. 

4. Đài Truyền thanh huyện:  

- Tăng cƣờng tin bài, thời lƣợng phát thanh tuyên truyền tình hình dịch bệnh 

trong nƣớc và cập nhật thông tin đầy đủ về tình hình dịch Covid-19 của tỉnh, huyện 

để mọi ngƣời nắm rõ thông tin, chia sẻ, ủng hộ và thực hiện nghiêm các giải pháp 

phòng, chống dịch trong điều kiện bình thƣờng mới trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền gƣơng ngƣời tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả. 

Đồng thời phối hợp, hỗ trợ các đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh, phản 

bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, thông tin sai sự thật về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Tăng cƣờng thông tin tuyên truyền trên trang Fanpage huyện các chủ 

trƣơng, chính sách của Chính phủ và của tỉnh, huyện về “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, nắm thông tin dƣ luận trên mạng xã 

hội.  

5. Trung tâm Văn hóa – thể thao: 

Tăng cƣờng thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan phòng, chống dịch 

Covid-19 trong điều kiện bình thƣờng mới thông qua Pa nô, áp phích, tờ rơi…. 

Hoạt động tuyên truyền trực quan phải đảm bảo phù hợp đặc điểm tình hình và 

thích hợp với diễn biến dịch Covid-19 theo từng thời điểm. 

6. Đề nghị các ngành, đoàn thể huyện 

- Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động tại đơn vị về 

nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Ban Chỉ đạo huyện liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thƣờng mới. 

Đặc biệt, quán triệt nội dung Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19”. Yêu cầu mỗi cá nhân phải thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tăng cƣờng chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách của Chính phủ, các khuyến cáo, khuyến nghị của 
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ngành Y tế và các cơ quan chức năng trên Cổng Thông tin điện tử và các tài khoản 

mạng xã hội của đơn vị. 

- Quán triệt trong nội bộ cơ quan, đơn vị về các quy tắc sử dụng mạng xã hội 

nhƣ: không đƣa, chia sẻ thông tin chƣa đƣợc kiểm chứng, thông tin không có 

nguồn gốc rõ ràng, thông tin có yếu tố nhạy cảm gây hoang mang dƣ luận; có biện 

pháp nhắc nhở, xử lý kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao 

động tại đơn vị nếu có các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống 

dịch Covid-19.  

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn: 

- Căn cứ kế hoạch này, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hoạt động 

thông tin tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng. Đồng thời, chỉ 

đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện tiếp âm đầy đủ các chƣơng trình 

thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH An Giang, Đài truyền thanh 

huyện về các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thƣờng 

mới, “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.” 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông cơ sở, đặc biệt quan tâm và thực hiện có 

hiệu quả công tác tuyên truyền tại những khu vực có phát sinh ổ dịch trong cộng 

đồng, nhằm tạo sự lan tỏa nhận thức và ý thức chấp hành, thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

7. Đề nghị VNPT Phú Tân, Viettel huyện: 

- Phối hợp thực hiện cập nhật số liệu tiêm Vắc xin Covid-19 trên địa bàn 

huyện. 

- Đảm bảo các điều kiện về đƣờng truyền interrnet, đƣờng truyền hội nghị 

truyền hình trực tuyến, phủ sóng viễn thông trên địa bàn huyện.  

Trên đây là kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong điều kiện bình thƣờng mới trên địa bàn 

huyện Phú Tân./. 

 
  

Nơi nhận: 

- TT: HU, HĐND, UBND huyện(để b/c) 

- BCĐ PC Dịch Covid-19 huyện; 

- Các ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lƣu: VT.  

CHỦ TICH 
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