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BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 

COVID-19 TỈNH KON TUM 

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN 

 

Số:             /KH-TBTT 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

   

  Kon Tum, ngày      tháng      năm  

 

 

KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Quyết định số 4476/QĐ-BCĐ ngày 03/12/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn các Tiểu ban của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 3293/QĐ-BCĐ ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc Kiện toàn Tiểu ban 

Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum; 

Nhằm tăng cường các hoaṭ đôṇg thông tin, tuyên truyền về phòng, chống 

dịch COVID-19, Tiểu ban Tuyên truyền ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Sử dụng hiệu quả các phương tiện, hình thức truyền thông nhằm cung cấp 

thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình và công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 

trang bị kỹ năng cho người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, sự tham gia tích cực 

và chủ động của các cơ quan báo chí, truyền thông. 

2. Yêu cầu  

- Công tác thông tin, tuyên truyền phải đúng với các chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh; chủ động, tích cực, phù hợp với thực tiễn và khả năng của đơn vị. 

- Các thông điệp, nội dung tuyên truyền phải đảm bảo kịp thời, chính xác, 

tạo được sự lan tỏa và tiếp cận đến nhiều người, có sức thuyết phục, tác động sâu 

rộng, kịp thời và hiệu quả đến cộng đồng xã hội. 

- Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, 

liên tục, phát huy vai trò của cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các 

phương tiện truyền thông khác trên điạ bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền 
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- Các văn bản chỉ đạo, thông điệp, hướng dẫn của Trung ương,  của tỉnh trong 

việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải pháp triển khai quyết liệt của Trung 

ương1; sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, 

đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh 

hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên 

môn đối với đại dịch Covid-19; tuyên truyền giáo dục sức khỏe và chủ động phòng 

ngừa dịch bệnh, trong đó chú trọng thông điệp “5K+vaccine” và ứng dụng công 

nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông điệp  5T “Pháo đài” chống 

dịch COVID-19 trong tăng cường giản cách xã hội... 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, tinh thần 

đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh; 

nhân rộng cách làm hay, mô hình phòng, chống dịch COVID-19  hiệu quả; đặc biệt, 

phản ánh nỗ lực của hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, lực lượng tuyến đầu 

chống dịch chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.  

2. Hình thức tuyên truyền 

Thông tin, tuyên truyền trên báo chí, hệ thống hệ thống thông tin cơ sở, cổ động 

trực quan, mạng xã hội (zalo, facebook, youtube, fanpage...), Cổng thông tin điện 

tử tỉnh, các trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của đơn vị, địa phương, 

mạng viễn thông... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về 

tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện 

tử… Đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền người dân sử dụng các ứng dụng khai 

báo y tế điện tử, NCovi, Bluezone, quét mã QRCode....để người dân chủ động 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

-  Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan thông tin kịp 

thời, đầy đủ, công khai về diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương  

trong công tác theo dõi, phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với những trường hợp 

đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19.  

                                                 
1 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 86/NQ-CP 

ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội trong phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 

3262/UBND-KGVX ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện công 

tác phòng, chống COVID-19 theo Thông báo số 273/TB-VPCP và Công điện số 1356/CĐ-BYT… 
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- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

- Chỉ đạo, định hướng về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; kịp thời định hướng dư luận, phản hồi đối với 

các thông tin xấu, độc, sai sự thật về tình hình và công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các đơn vị, địa 

phương trong công tác theo dõi, phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với những trường 

hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động thông tin, truyền 

thông phòng, chống dịch COVID-19.  

3. Sở Y tế  

- Thông tin nhanh, chính xác, kịp thời diễn biến tình hình dịch, đưa ra các 

khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch. Đẩy mạnh 

công tác truyền thông, tuyên truyền và khuyến cáo người dân thực hiện các 

nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Chủ động cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh COVID-19 

cho báo chí. Trong một số tình huống thông tin về dịch bệnh có thể gây nên những 

lo lắng, bất an trong Nhân dân (như số ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng đột 

biến; có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng; chuẩn bị quyết định 

phong tỏa, cách ly một khu dân cư, một địa phương...), Sở Y tế phải có thông tin 

nhanh đến ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tiểu Ban Tuyên truyền để có sự thống nhất 

về phương pháp và thời điểm thông tin, giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tiểu ban 

tuyên truyền kịp thời chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh có biện 

pháp thông tin phù hợp, thực hiện công tác định hướng tư tưởng một cách hiệu 

quả. 

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, áp phích, sổ tay,... cung cấp thông 

tin thiết yếu đến người dân, nâng cao cảnh giác về dịch bệnh, có biện pháp tự bảo 

vệ sức khỏe bản thân.  

 4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

 - Kịp thời thông tin nội dung chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 

liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

 - Phối hợp chỉ đạo, giám sát các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. 

5. Ban Dân tộc tỉnh 

Chỉ đạo, phối hợp các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trong đồng bào dân tộc thiểu số DTTS, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.  
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6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

- Triển khai các hoaṭ động thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch trong 

toàn đơn vị.  

- Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình thông tin, tuyên 

truyền phòng chống dịch bệnh; công tác kiểm soát, đấu tranh phòng, chống hoaṭ 

động xuất-nhập cảnh trái phép tuyến biên giới, Cửa khẩu với Tiểu ban tuyên 

truyền để chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh 

thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo, đạt hiệu quả.  

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

Triển khai các hoaṭ động thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-

19; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về công tác thông tin, tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 trong các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh.  

8. Công an tỉnh  

- Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch 

COVID-19 trong các đơn vị Công an nhân dân. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, xử 

lý nghiêm các tổ chức, các nhân đăng tải thông tin không chính xác về tình hình 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng 

đến đời sống nhân dân. 

9. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch  

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng nội dung thông 

tin/thông điệp, sản phẩm truyền thông để tuyên truyền cổ động, trực quan, tuyên truyền 

lưu động, đặc biệt là tại các địa điểm công cộng, những nơi tập trung đông người 

(bến xe, chợ, siêu thị, cơ sở y tế, trường học.....); tại vùng sâu, vùng xa, biên giới.  

- Xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu… nhằm 

tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tạo sự lan tỏa các thông điệp, 

hiệu ứng tích cực, chia sẻ khó khăn, đoàn kết trong phòng, chống dịch COVID-

19. 

10. Sở Giáo dục-Đào tạo  

- Phổ biến thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các trường học trên địa bàn tỉnh.  

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, 

đào tạo; trao đổi, cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện công 

tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

11. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh 

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên Báo Kon Tum, sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đảm bảo 

chính xác, kịp thời theo chỉ đạo của tỉnh.  

- Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, phản ánh công tác 

phòng chống dịch bệnh của các cấp, các ngành và các biện pháp phòng, chống 

dịch; tổ chức tuyên truyền vào giờ cao điểm, chương trình thời sự, các chuyên 
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mục được người dân quan tâm để tạo được sự tiếp cận cao nhất cho người dân về 

tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.  

- Tuyên truyền về các mô hình, cách làm hiệu quả; các tấm gương người tốt, 

việc tốt; các địa phương, đơn vị, tổ chức điển hình xung kích trên tuyến đầu phòng 

chống dịch COVID-19.  

- Đăng tải kịp thời tin, bài phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin 

chưa được kiểm chứng về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

12. Viễn thông Kon Tum  

- Tăng cường triển khai các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh 

thông tin để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. 

 - Đề xuất triển khai một số giải pháp công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

13. Trung tâm phục vụ hành chính công  

Cập nhật, đăng tải kịp thời các Chỉ thị, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Y tế, của các cấp chính quyền, phản ánh các hoạt động về tình hình dịch 

bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội 

LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh  

-  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, vận 

động nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Chỉ đaọ, hướng dẫn Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thanh viên ở cơ sở  

tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người 

dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm nhiều hình 

thức tuyên truyền: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đồng thời vận 

động các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, người 

có uy tín trong cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị xây dựng 

kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 phù hợp với tình hình 

thực tế của đơn vị, địa phương. Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền 

phòng, chống dịch COVID-19 của Tiểu Ban tuyên truyền phòng, chống COVID-

19 tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh ( b/c); 

- Đ/c Y Ngọc, PCT UBND tỉnh(b/c); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thành viên TBTT; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyêṇ, thành phố; 

-  Lưu: VT, TBTT. 

 

               TRƯỞNG TIỂU BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Trần Văn Thu 
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