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KẾ HOẠCH
Kế hoạch tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

trên địa bàn huyện Kim Thành

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 huyện về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Tiểu ban Tuyên truyền xây dựng 
kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích
- Nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện về tính chất 

và mức độ nguy hiểm của bệnh dịch Covid-19, cách nhận biết và phương pháp 
phòng tránh kịp thời; góp phần ngăn chặn và dập tắt dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe 
cho nhân dân.

- Nhân rộng những mô hình cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid – 19; phát hiện và phê phán những biểu hiện không hợp tác, 
hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

2- Yêu cầu
- Tuyên truyền sâu rộng các văn bản và chỉ đạo của các cấp, các ngành về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 để toàn thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 
cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện nắm được, thực hiện. 

- Cập nhật, cung cấp, thông tin về diễn biến tình hình, công tác phòng, 
chống dịch trên địa bàn toàn huyện để nêu cao tinh thần “chống dịch như chống 
giặc”, tạo khí thế quyết tâm, huy động tối đa nhân lực, vật lực và vận hành toàn 
bộ hệ thống chính trị, nhân dân tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch 
Covid-19.

- Sử dụng hiệu quả, phát huy thế mạnh các phương tiện, hình thức truyền 
thông tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 
Việc tuyên truyền phải kịp thời, chính xác, nội dung sâu sắc, có định hướng dư 
luận, có tính giáo dục cao và không gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

II. NỘI DUNG, LỰC LƯỢNG, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung, lực lượng tuyên truyền
1.1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo
a) Những văn bản chỉ đạo cần tập trung quán triệt



- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ  về một 
số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, 
chống dịch Covid-19; 

- Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 28/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải 
Dương về thực hiện quyết liệt và khẩn trương các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch Covid-19; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch Covid-19; Chỉ đạo của đ/c Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến ngày 
29/01/2021; 

- Chỉ thị số 06-CT/BTV ngày 27/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy 
Kim Thành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; Chỉ thị số 
07-CT/BTV  ngày 29/01/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy Kim Thành về khẩn 
trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covdi-19 trên địa 
bàn; Công văn số 209/UBND-PYT ngày 28/01/2021 của UBND huyện Kim 
Thành về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
Covid-19; Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND 
huyện Kim Thành Về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 huyện Kim Thành; Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 29/01/2021 
của UBND huyện Kim Thành về việc Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành; Quyết định số 
206/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Kim Thành Về việc 
thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid trên địa bàn huyện Kim 
Thành; Công văn số 227/UBND-PYT ngày 30/01/2021 của UBND huyện Kim 
Thành Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-
19; Thư kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch" ngày 30/01/2021 
của Chủ tịch UBND huyện Kim Thành; Quyết định kiện toàn  Tổ kiểm tra, xử lý 
các vi phạm trong thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa 
bàn; Quyết định số 10/QĐ-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban chỉ đạo huyện về việc 
thành lập Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; 
Quyết định số 11/QĐ-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban chỉ đạo huyện về việc thành 
lập Tổ giám sát hoạt động khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện; Quyết định số 
12/QĐ-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban chỉ đạo huyện về việc thành lập Tiểu ban 
chuyên môn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Quyết định 13/QĐ-
BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban chỉ đạo huyện về việc thành lập Tiểu ban Hậu cần 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện… và các văn bản chỉ đạo điều 
hành khác thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

b) Trách nhiệm trển khai hực hiện
Phòng Y tế huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng 

HU, HĐND và UBND huyện và các cơ quan liên quan cung cấp tài liệu cho các 
cơ quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tới toàn thể nhân 
dân nắm được, thực hiện.



1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
a) Nội dung
Theo sát, cập nhật, thông tin kịp thời tới toàn thể cán bộ, nhân dân nắm 

được sự quyết liệt, quyết tâm cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 
của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là cấp huyện và cơ sở, tạo khí thế, sự yên 
tâm, đoàn kết, khắc phục khó khăn trong nhân dân, góp phần thắng lợi vào nhiệm 
vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

b) Thực hiện
Đài phát thanh huyện chủ động bố trí phóng viên tham gia các chương trình 

công tác (kiểm tra, tổ chức hội nghị, cuộc họp…) của lãnh đạo huyện để đưa tin 
kịp thời. Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm thông tin cho 
Đài phát thanh huyện. Các cơ quan liên quan chủ động cung cấp thông tin cần 
thiết để tuyên truyền.

1.3. Diễn biến tình hình dịch và cách thức phòng tránh trong cộng 
đồng và khu vực phong tỏa, khu vực cách ly

a) Nội dung
Cập nhật kịp thời, chính xác, đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh hàng 

ngày để nhân dân nắm được và chủ động phòng, tránh. Tuyên truyền về con 
đường, mức độ lây lan, các biến chủng, hậu quả khi nhiễm dịch, cách thức phòng 
tránh hiệu quả... Tuyên truyền về tình hình cách ly, ý nghĩa việc cách ly, điều kiện 
khu cách ly tập trung; trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong khu vực phong tỏa, 
khu vực cách ly, để nhân dân nắm được và tự giác thực hiện.

b) Thực hiện
Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối kết hợp với phòng Y tế huyện, Đài phát 

thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TT – TT, các tổ chức 
chính trị xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện. 

1.4. Cuộc vận động ủng hộ, những gương tốt người tốt
a) Nội dung
Cập nhật, thông tin kịp thời các văn bản, chương trình kêu gọi ủng hộ của 

các cấp, các ngành phát động. Cập nhật, thông tin danh sách, kết quả ủng hộ, biểu 
dương những tấm gương điển hình trên hệ thống thông tin, truyền thông để toàn 
dân nắm được, noi theo. 

b) Thực hiện
Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì phối kết hợp với  hội Chữ thập đỏ huyện, 

Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện, Đài phát thanh, Phòng Văn hóa và 
Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TT – TT huyện thực hiện.

1.5. Những hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch và hình 
thức xử lý

 a) Nội dung



- Nêu những hành vi bị nghiêm cấm, hành vi sai phạm và các biện pháp xử 
lý theo quy định của pháp luật để nhân dân nắm được tránh vi phạm, đồng thời 
giám sát phát hiện và lên án những hành vi sai trái trong công tác phòng chống 
dịch.

- Cập nhật phản ánh những đối tượng có hành vi sai trái đã được các cơ 
quan chức năng phát hiện, áp dụng các biện pháp xử lý để nhân dân nắm được, 
chủ động phòng tránh, đấu tranh.

b) Thực hiện
Công an huyện chủ trì phối kết hợp với phòng Tư pháp, UBND các xã, thị 

trấn và các ngành thành viên, các cơ quan liên quan căn cứ chức năng thực hiện. 
1.5- Các nội dung khác
Căn cứ tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ, Đài phát thanh huyện, 

Cổng thông tin điện tử của huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nội 
dung để tuyên truyền nhưng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, có tính định hướng 
dư luận, ổn định tình hình. 

2- Thời gian và hình thức tuyên truyền
- Thời gian tuyên truyền cần được tăng cường sâu rộng cho đến sau khi có 

thông báo về việc hết dịch lây nhiễm trong cộng đồng. 
- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức (chú ý nhiệm vụ tuyên truyền phải 

đảm bảo gắn với phòng, chống dịch như giữ đúng khoảng cách, không dùng tờ 
rơi, các tranh ảnh sách báo truyền tay…), ưu tiên là tuyên truyền trên hệ thống 
phát thanh, truyền thanh, tuyên truyền lưu động, hệ thống viễn thông internet, 
Cổng thông tin điện tử.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn 

căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 
Kế hoạch đã xác định; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo 
quy định (15 giờ hàng ngày thông tin những công việc đã làm và diễn biến tình 
hình dịch tại địa phương, đơn vị về Phòng Y tế tổng hợp báo cáo Trưởng tiểu ban).

2. Phòng Y tế là thường trực của Tiểu ban có trách nhiệm chủ động cập 
nhật và hệ thống đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện; diễn 
biến tình hình dịch trên địa bàn, định  hướng tuyên truyền để cung cấp tài liệu cho 
các thành viên Tiểu ban và các đơn vị liên quan để làm tốt công tác tuyên truyền 
phòng chống dịch; tổng hợp thông tin những công việc đã làm và diễn biến tình 
hình dịch cho Trưởng Tiểu ban vào 16 giờ hàng ngày.

3. Đài phát thanh huyện chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát 
thanh, truyền thanh trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan truyền thông cấp trên 
tổ chức tuyên truyền. Phối hợp với Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện cung 
cấp tin bài để đăng tải trên Cổng thông tin của huyện.



4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TT-TT chỉ đạo tổ 
chức hướng dẫn các cơ sở, các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền trực quan, 
tuyên truyền lưu động.

5. Các cơ quan thành viên khác tổ chức tuyên truyền đến thành viên, hội 
viên, đoàn viên tham gia thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn.

6. Tiểu ban tuyên truyền phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên (có 
phân công nhiệm vụ kèm theo). Các thành viên Tiểu ban chủ động triển khai thực 
hiện nhiệm vụ và chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo vào 15 giờ hàng 
ngày; báo cáo gửi về đ/c Lương Tuyết Hạnh – Trưởng phòng Y tế để tổng hợp 
báo cáo Trưởng tiểu ban.

7. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban 
chấp hành Đảng bộ huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy, UBND các 
xã, thị trấn tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền hiệu quả công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Trên đây là Kế hoạch tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành. Yêu cầu các đồng chí thành viên triển 
khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có 
vướng mắc, báo cáo Trưởng Tiểu ban xem xét chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo huyện;
- Thành viên Tiểu ban tuyên truyền;
- Các cơ quan liên quan;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Lưu BCĐ.

  TRƯỞNG TIỂU BAN          

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN      
      Nguyễn Văn Hán



PHỤ LỤC

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiên ban tuyên truyền

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 01/Kh-TB của Tiểu ban tuyên truyền)

1- Ông Nguyễn Văn Hán, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu ban: 
Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, trực tiếp về nội dung, hoạt động của Tiểu ban 
Tuyên truyền.

2- Ông Nguyễn Trọng Hậu, Trưởng Đài phát thanh huyện, Phó Trưởng 
Tiểu ban: Chịu trách nhiệm thu thập, biên soạn, phát thanh, truyền thanh các 
thông tin liên quan trên hệ thống phát thanh, truyền thanh trong huyện. Phối hợp 
với Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện cung cấp tin bài để đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của huyện. Phối hợp với các ngành thành viên khác trong 
việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

3- Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, Phó 
Trưởng Tiểu ban, ông Lê Văn Nên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – TT-TT 
huyện: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện 
hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền trực quan, lưu động. Phối hợp với các ngành 
thành viên khác trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn.

3- Ông Nguyễn Văn Cung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó 
Trưởng Tiểu ban: Kiểm soát thông tin tuyên truyền chung, nắm thông tin dư luận 
và cung cấp thông tin định hướng dư luận trước tình hình dịch và công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 cho Đài phát thanh và các cơ quan liên quan để kịp thời 
tuyên truyền. Phối hợp với các ngành thành viên khác trong việc thực hiện nhiệm 
vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

4- Bà Lương Tuyết Hạnh, Trưởng phòng Y tế huyện, ông Phí Quang Đông, 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện: Cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh, các 
tài liệu liên quan đến chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch, các văn bản 
chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành cho Đài phát thanh huyện, Văn phòng 
HU, HĐND và UBND huyện và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tuyên 
truyền. Tham mưu đề xuất khen thưởng, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ tuyên 
truyền công tác phòng, chống dich Covi-19 trên địa bàn huyện.

5- Ông Phạm Tiến Nhuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 
Tuyên truyền đến giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường về tình hình 
dịch, các biện pháp phòng, chống dịch; kế hoạch, phương pháp học tập trong tình 
hình có dịch, sau dịch… Phối hợp với các ngành thành viên khác trong việc thực 
hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

6- Ông Đồng Văn Thiển, Phó Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện: Cung cấp 
thông tin áp dụng các biện pháp cấp bách cho Đài phát thanh huyện, Văn phòng 



HU, HĐND và UBND huyện để kịp thời tuyên truyền. Phối hợp với các ngành 
thành viên khác trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn.

7- Ông Lê Đình Thám, Phó Trưởng Công an huyện: Cung cấp thông tin xử 
lý các vi phạm trong phòng, chống dịch trên địa bàn thuộc phạm vi kiểm tra, kiểm 
soát cho Đài phát thanh huyện, Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện để kịp 
thời tuyên truyền. Phối hợp với các ngành thành viên khác trong việc thực hiện 
nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

8- Ông Vũ Đăng Khoa, Phó Chánh Văn phòng HU, HĐND và UBND 
huyện: Tham mưu chương trình công tác của Tiểu ban, thẩm định các văn bản do 
Tiểu ban ban hành. Đăng tải tin bài, các văn bản chỉ đạo điều hành trên Cổng 
thông tin của huyện. Phối hợp với các ngành thành viên khác trong việc thực hiện 
nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

9- Ông Bùi Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội Nông dân, bà Nguyễn Thị Thu, 
Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ, ông Nguyễn Đức Thắng, Bí thư Huyện đoàn, bà 
Hứa Thị Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQ, ông Nguyễn Thành Tựa, Chủ tịch Hội 
cựu chiến binh, ông Nguyễn Tiến Hồi, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, thành 
viên Tiểu ban: Phối hợp, tổ chức tuyên truyền đến thành viên, hội viên, đoàn viên 
tham gia thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
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