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KẾ HOẠCH
Truyền thông chống dịch COVID-19 giai đoạn
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19”
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Căn cứ Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (gọi tắt là Hướng dẫn số
3826/HD-BVHTTDL)
Thực hiện kế hoạch số 97/KH-TBTT ngày 13/10/2021 của Tiểu ban Truyền
thông – Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid- 19 tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch
Truyền thông chống dịch COVID-19 giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tiểu ban Truyền thông huyện Bắc Hà xây dựng
Kế truyền thông thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19
trên địa bàn huyện Bắc Hà với các nội dung:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Truyền thông nhằm tạo sự hưởng ứng, tham gia của xã hội trong việc thực
hiện chuyển hướng chiến lược phòng, chống COVID-19, tạo đồng thuận, niềm tin xã
hội; nâng cao nhận thức, thái độ, thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người dân trong
phòng, chống dịch; nâng cao kỹ năng cho mỗi người dân trong việc tự kiểm soát, tự
bảo vệ mình và cộng đồng trong sinh hoạt hàng ngày để thích ứng trong tình hình mới.
2. Phát huy thế mạnh của phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử để đẩy mạnh
công tác tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin thống nhất, kịp thời, chính xác, thiết
thực.
3. Hoạt động truyền thông cần rõ ràng, hiệu quả để hỗ trợ công tác thực thi chính
sách, phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời
gian sớm nhất có thể để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.
4. Thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin, tuyên truyền; đúng quy định,
quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin.
II. Nội dung và hình thức tuyên truyền
1. Tuyên truyền về mục tiêu công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm
nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tếxã hội, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội, chuyển hướng chiến lược phòng, chống
dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đưa
đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.
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2. Tuyên truyền các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
huyện ủy, UBND huyện trọng tâm là yêu cầu đổi mới tư duy và biện pháp phòng,
chống dịch phù hợp với tình hình với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
3. Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính
phủ ban hành Quy định tạm thời ''Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID -19". Trọng tâm là: mục tiêu; quan điểm; phân loại đánh giá, xác định
cấp độ dịch; các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ;…
4. Phản ánh, phân tích kết quả phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế - xã hội.
Chú trọng tuyên truyền một số kết quả đạt được qua đợt dịch lần thứ 4, đó là:
- Các tâm dịch đã dần được kiểm soát, nhất là TP HCM, Bình Dương, Đồng
Nai, Long An. Số ca bệnh nặng, ca tử vong đều giảm sâu. Năng lực y tế được tang
cường.
- Những kinh nghiệm ban đầu được rút ra từ đợt bùng phát dịch thứ 4 là rất quan
trọng, giúp chúng ta có khả năng chống dịch tốt hơn, tự tin hơn để ngăn chặn bùng
phát mới cũng như để xử lý tốt hơn nếu có bùng phát mới.
- Các tỉnh kiểm soát được dịch thì vẫn có tăng trưởng tốt, các dự án lớn vẫn
được khởi công.
- Từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có 110 triệu liều vắc-xin. Việc tiêm
chủng đạt tỷ lệ cao trong tháng 10, 11 sẽ thay đổi cục diện phòng, chống dịch, thực sự
chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công, sang thích ứng an toàn. Tốc độ tiêm chủng,
từ chỗ rất thấp, đã cao hơn trung bình thế giới, đến cuối tháng tỷ lệ tiêm sẽ cao hơn
một số nước trong khu vực. Đây là thành công của chiến lược vắc-xin.
- Con đường phía trước đã rõ hơn. Từ nay đến cuối năm 2021, các tỉnh dịch
chuyển sang thích ứng an toàn. Từ năm 2022, chuyển trạng thái bình thường mới,
chung sống an toàn, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Có kế hoạch
khôi phục an toàn các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề như dịch vụ, du lịch, hàng không.
5. Tuyên truyền các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ
khó khăn cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp để ổn định đời sống và phục
hồi sản xuất kinh doanh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định
kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hoá; các
chính sách an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân, phúc lợi xã hội, phát
triển văn hóa, giáo dục nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội.
Tuyên truyền các giải pháp và kết quả tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, khơi
thông mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.
6. Cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19; cập
nhật công khai các vùng dịch và cấp độ dịch ở tất cả các địa phương trong cả nước
để nhân dân nắm được thông tin, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch.
7. Tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp, các ứng dụng CNTT trong phòng,
chống dịch, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu cá nhân công dân.
8. Truyền thông ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả trong công phòng,
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chống dịch; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình chống dịch, thực
hiện mục tiêu kép có hiệu quả. Phát huy truyền thống các giá trị tốt đẹp, tinh thần sáng
tạo của tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Tiểu ban thông tin truyền thông:
- Tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống covid -19 huyện đẩy mạnh ứng
dụng các nền tảng CNTT, nhằm chia sẻ thông tin kịp thời, đồng bộ; bảo đảm thông
tin thống nhất, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời phản bác các quan điểm sai
trái, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
- Cập nhật các thông tin, diễn biến hàng ngày phòng chống dịch bệnh Covid19 của Trung ương, của tỉnh, huyện trên Trang TTĐT huyện tại địa chỉ:
https://bacha.laocai.gov.vn/1262/28620/72967/phong-chong-dich-benh-covid-19.
- Tăng thời lượng, số lượng các tin, bài tuyên truyền khuyến cáo, hướng dẫn
người dân các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như luôn đeo khẩu trang khi ra
khỏi nhà, thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn, không tụ tập đông
người nơi công cộng.
- Tăng cường thông tin tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động đến các xã,
bản vùng sâu, vùng xa.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên tryền tại các cơ quan, đơn vị,
xã, thị trấn
2. Ban chỉ đạo phòng chống covid - 19 các xã, thị trấn:
Phối hợp với Tiểu Ban tuyên truyền phòng chống covid - 19 huyện Bắc Hà:
- Tuyên truyền hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19”; đặc biệt chú trọng các hướng dẫn thực hiện các biện pháp
thích ứng an toàn đối với người dân: tham gia hoạt động tập trung ngoài trời, trong
nhà, đi lại, học tập, đến siêu thị, chợ, nhà hàng/quán ăn, tham gia các hoạt động văn
hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, đi lại của người dân giữa
các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau, tự lấy mẫu xét nghiệm, vệ sinh đều đặn khoang
mũi và họng, chăm sóc sức khỏe và điều trị tại nhà, khai báo y tế qua qua ứng dụng
phòng chống, dịch thống nhất…
- Quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các yêu cầu chung khi
tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đồng thời, căn cứ Quyết định của Chủ tịch
UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố mức độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (tại
thời điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch) để tổ chức các hoạt
động, đáp ứng các yêu cầu tương ứng từng cấp độ dịch theo hướng dẫn số 3826/HDBVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tiếp tục thông tin cụ thể về tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn xã, phường,
thị trấn trong tình hình mới (những kết quả đạt được, những vấn đề mới phát sinh);
các giải pháp cụ thể phòng, chống dịch (những việc người dân cần làm, được làm và
các điều kiện đi kèm); tuyên truyền vận động thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người
dân trong phòng, chống dịch, nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong
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tình hình mới.
- Tiếp tục thông tin về kế hoạch hỗ trợ người dân để bảo đảm nhu cầu khám
chữa bệnh (COVID-19 và các bệnh khác…), nhu cầu an sinh (ăn, uống, sinh hoạt thiết
yếu khác như văn hoá, thể thao…), các hoạt động hỗ trợ, thiện nguyện giúp đỡ những
người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các tấm gương tự lực, tự cường chiến thắng
hoàn cảnh khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.
- Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân thực hiện khai báo y tế, cập nhập
tình hình dịch bênh, thực hiện tải và cài đặt ứng dụng PC-COVID, cụ thể tại địa chỉ:
+ PC - COVID : tại địa chỉ https://pccovid.gov.vn/
+ Hệ thống Bản đồ chống dịch: http://covidmap.laocai.gov.vn/
+ Cẩm nang phòng chống covid -19: http://covid19.mic.gov.vn
+ Thông tin, diễn biến hàng ngày phòng chống dịch bệnh Covid-19 của
Trung ương, của tỉnh, huyện trên Trang TTĐT huyện hoặc quét mã Qrcode1:
https://bacha.laocai.gov.vn/1262/28620/72967/phong-chong-dich-benh-covid-19
Trên đây là Kế hoạch của Tiểu ban Truyền thông về thông tin tuyên truyền,
phòng chống dịch Covid -19 giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID – 19” trên địa bàn huyện Bắc Hà. Trong quá trình triển khai
và phối hợp thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị kịp thời báo
cáo về Phòng Văn hóa - Thông tin (Cơ quan thường trực của Tiểu ban thông
tin - tuyên truyền) để báo cáo Ban chỉ huy phòng chống covid -19 huyện Bắc Hà
xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- BCĐ phòng chống covid -19 huyện (B/c);
- Ban chỉ huy phòng chống covid -19 huyện (B/c);
- Các cơ quan, ban ngành huyện (P/h;)
- BCĐ phòng chóng covid -19 các xã, thị trấn (P/h);
- Các đồng chí thành viên tiểu ban tuyên truyền (T/h)
- Lưu TBTT, VHTT.

TRƯỞNG TIỂU BAN

Bùi Văn Vinh
TRƯỞNG PHÒNG VH-TT
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