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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 

 trên địa bàn xã Cao Sơn năm 2022 
  

 Thực hiện Thông báo số 01/TB-BCĐ, ngày 01/01/2022 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 huyện Bạch Thông về việc kết luận cuộc họp 

Thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện; 

 Thực hiện Văn bản số 01/UBND-VP, ngày 02/01/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện;  

 Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hà Nộị, nhiều tỉnh, 

thành phố khác trên cả nước và trên địa bàn tỉnh, huyện có chiều hướng tăng cao, 

nhất là số ca nhiễm, ca chuyển nặng và tử vong vẫn diễn biến rất phức tạp. Dự báo 

trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022 số lượng người dân 

đến/về địa phương nghỉ Tết sẽ tăng cao. Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã cao Sơn. UBND xã Cao Sơn xây dựng 

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã với một số nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 - Tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn xã Cao Sơn nhận thức 

đúng đắn về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh COVID-19 

gây ra, không được chủ quan, song cũng không bi quan, hoang mang, lo lắng, kỳ 

thị, nâng cao ý thức tự phòng làm cơ bản, khẳng định nỗ lực quyết tâm của các 

ngành trên địa bàn xã Cao Sơn trong công tác phòng, chống dịch qua đó nâng cao 

ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chủ động, tích cực phòng, chống 

và kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. 

 - Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động, kiên 

trì, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh không để lây lan trên diện rộng, bảo đảm duy 

trì, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong tình hình mới. 

 2. Yêu cầu 

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

thời điểm, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng, hướng 

dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương và của cấp trên. 



- Trong quá trình tổ chức tuyên truyền các cơ quan, đơn vị tuyên truyền phải 

đảm bảo thời gian, có trách nhiệm, nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả và an toàn giao 

thông trong quá trình tham gia tuyên truyền lưu động. 

II. NỘI DUNG 

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp, thông tin tình hình dịch và 

các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, chiến dịch tiêm vắc xin COVID-

19 tại các đơn vị, thôn trên địa bàn xã. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN  

1. Thời gian: Tuyên truyền thường xuyên đến khi nào tình hình dịch bệnh 

được đảm bảo và được điều chỉnh quy mô, hình thức, cường độ tuyên truyền phù 

hợp với tình hình dịch bệnh. 

2. Địa điểm: Trên tất cả các đơn vị, thôn trên địa bàn xã Cao Sơn. 

3. Hình thức: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn; các 

cuộc họp; sinh hoạt của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền lưu động và các hình thức 

khác như pano, áp phích, băng zôn, tờ rơi, zalo, Facebook...  

IV. KINH PHÍ 

Chi từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa và TDTT năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Thông tin) 

 - Chủ động tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Cao Sơn năm 2022.  

 - Chủ động tham mưu hình thức tuyên truyền và cung cấp nội dung tuyên 

truyền cho các đơn vị, thôn để tổ chức thực hiện. 

 - Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, thôn trên địa bàn triển khai, thực hiện tuyên 

truyền đảm bảo đúng thời gian, các nội dung cần tuyên truyền. 

 - Tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. 

 2. Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể xã 

 - Cho nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 vào 

kế hoạch hoạt động năm của ngành để tổ chức thực hiện. 

 - Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân về các 

nội dung phòng, chống dịch bệnh, chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19. 

 3. Các đơn vị trường học, kiểm lâm, y tế trên địa bàn 

 - Tuyên truyền cho cán bộ, viên chức, nhân viên và học sinh trong đơn vị 

đầy đủ các nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh, chiến dịch tiêm vắc xin 

COVID-19 

 - Chủ động tham mưu các biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp với với 

đơn cho Ban Chỉ đạo xã để chỉ đạo triển khai, thực hiện đảm bảo hiệu quả.  

4. Đài truyền thanh 



- Nghiêm túc triển khai, thực hiện việc tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của 

Ban Chỉ đạo và UBND xã. 

- Điều chỉnh tăng thời lượng tiếp, phát sóng (mỗi buổi hơn 30p so với lịch 

tiếp phát sóng hiện tại) trong thời gian dịch bệnh phức tạp theo nội dung chỉ đạo 

của Văn bản số 01/UBND-VP, ngày 02/01/2022 của UBND huyện Bạch Thông về 

việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện, để đảm bảo thông tin về phòng, chống dịch đến tất cả mọi 

người dân. 

- Đăng tải các văn bản, nội dung cần thiết khi được sự chỉ đạo lên Trang 

thông tin điện tử xã. 

5. Các Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng 

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền cho mọi dân trong thôn biết và thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch, công tác tiêm phòng trên địa bàn xã, thôn. 

- Chủ động tham mưu triển khai các biện pháp tuyên truyền phù hợp với tình 

hình thực tế của thôn đảm bảo hiểu quả nhất. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn xã Cao Sơn năm 2022 của UBND xã Cao Sơn./. 

 
Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện BT; 

- Trung tâm VH huyện BT; 

- TTĐU; HĐND xã; 

- CT; PCT UBND xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Công an xã. 

- Nhà trường; 

- Trạm y tế; 

- Kiểm lâm; 

* Gửi bản giấy: 

- Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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