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KẾ HOẠCH  

Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” 

 

 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 Quyết định số 126/QĐ-BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 về việc thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID –19 tỉnh Thái Nguyên;  

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu ban Truyền thông 

– Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID –19 về 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 và Ứng dụng CNTT trong phòng, chống COVID -19 

ban hành Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-  Chuyển tải kịp thời chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID -19 các thông điệp 

về công tác phòng, chống dịch  phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế 

của tỉnh; các giải pháp đồng bộ về phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, an 

ninh trật tự tạo sự đồng thuận của Nhân dân. 

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chủ động, tạo hiệu ứng 

tích cực, lan toả trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phòng, chống COVID 

– 19 trong tình hình mới. 

- Thông tin, tuyên truyền cần có sự đồng bộ, thống nhất; đồng thời 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, hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm phù hợp 

với từng giai đoạn cụ thể. 
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 2. Yêu cầu 

- Truyền thông tiếp tục phát huy vai trò đi đầu, đi trước để định hướng dư luận, 

tạo sự đồng thuận trong Nhân dân chấp hành thực thi các chủ trương, chính sách 

phòng, chống dịch trong trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu 

quả dịch bệnh”. 

- Công tác truyền thông đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo của Trung ương 

và của Tỉnh, đảm bảo hiệu quả và thiết thực. 

 - 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 tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng 

bộ, đảm bảo tính lan tỏa sâu rộng, phát huy triệt để vai trò của hệ thống thông tin cơ 

sở.  

- Phát huy tối đa thế mạnh về nội dung, hình thức của các cơ quan báo chí, 

truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 

đến với đông đảo Nhân dân toàn tỉnh, đặc biệt người dân khu vực miền núi, vùng 

sâu, vùng xa của tỉnh. 

II NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền các nội dung Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ vừa ban 

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

Covid-19”; Kế hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu ban Truyền thông 

– Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID –19 về Truyền thông chống dịch 

COVID –19 giai đoạn “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID -19”.  

- Thông tin có phân tích, lý giải kỹ về các hướng dẫn “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Phản ánh, phân tích, lý giải làm rõ vấn 

đề áp dụng chính sách phòng, chống dịch khác nhau, sự không thống nhất trong 

trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19” giữa 

các địa phương... để có điều chỉnh cho nhất quán, đồng bộ, logic. Truyền thông thống 

nhất về việc chỉ lấy cơ sở khoa học để đánh giá việc kiểm soát các nguy cơ dịch tễ 

(xét nghiệm + tiêm đủ vắc-xin và đủ thời gian + tự khai báo y tế trung thực + áp 

dụng công nghệ), từ đó đưa ra tiêu chí về an toàn/không an toàn. 

- Các cơ quan báo chí cần chuyển trọng tâm thông tin về các vấn đề trong 

phòng, chống dịch gắn với phục hồi kinh tế - xã hội theo nhiều góc nhìn tích cực, 

truyền cảm hứng cho xã hội. Nghiêm túc định hướng, tổ chức thông tin phòng, chống 
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dịch theo hướng tăng tin, bài phân tích, bình luận, ý kiến chuyên gia chuyên sâu, đặc 

biệt là đối với những vấn đề còn gây các ý kiến suy diễn do chưa hiểu đúng bản chất; 

giảm bớt lượng tin tức phản ánh không có chiều sâu về diễn biến dịch bệnh; giảm 

bớt việc đồng loạt khai thác một số hiện tượng xã hội chủ yếu theo hướng ủy mỵ, bi 

lụy mà không nhìn thấy và khơi dậy ý chí, sức mạnh tinh thần để vươn lên từ những 

khó khăn. Không đưa số liệu mà thiếu phân tích, thiếu kiểm chứng. Không giật tít 

lệch lạc bản chất về những vấn đề còn chưa có kết quả, kết luận cuối cùng. Kiên 

quyết đấu tranh việc lợi dụng đưa các thông tin sai lệch, không đúng hoặc cố tình 

đẩy nóng quá mức những vấn đề đơn lẻ để xuyên tạc, chia rẽ, kích động chống phá 

chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19. 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong 

tình hình mới thông qua các biện pháp dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, nâng cao trách 

nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình, cộng đồng trong phòng, chống dịch 

bệnh; thực hiện nghiêm 5K, không lơ là, chủ quan, tự giác, tích cực cùng cộng đồng 

và xã hội kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh tại nơi sinh sống. Kịp thời tuyên truyền 

các mô hình hay của địa phương, doanh nghiệp trong việc tổ chức hoạt động phục 

hồi sản xuất kết hợp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch nhằm lan tỏa tinh thần lạc 

quan trong phòng, chống dịch, giúp công nhân, người lao động tin tưởng, yên tâm, 

quay trở lại gắn bó với sản xuất, với doanh nghiệp. 

- Truyền thông rộng rãi những quy định, biện pháp, hướng dẫn cụ thể, của các 

ngành: Y tế, Giao thông, Giáo dục, Công thương, Du lịch… và đặc biệt là các huyện, 

thị xã, thành phố có chốt kiểm soát ra vào tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 

128/NQ-CP gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, truyền thông phải 

chuyển tải được tinh thần nới lỏng chứ tuyệt đối không buông lỏng phòng, chống 

dịch.  

- Truyền thông làm nổi bật kết quả của Thái Nguyên trong công tác phòng, 

chống dịch đặc biệt là chiến dịch tiêm vắc xin phòng dịch của tỉnh, tuyên truyền 

khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, truyền thống “kỷ luật 

đồng tâm” của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã luôn kiểm 

soát tốt dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện thành 

công “mục tiêu kép” vừa chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân vừa ổn 

định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, an ninh trật tự xã hội; giữ đà tăng trưởng 

hai con số trong trạng thái bình thường mới. 

- Truyền thông phát huy vai trò chủ thể của người dân phòng, chống dịch trong 

tình hình mới cụ thể:  

+ Khẳng định người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm, chủ thể phòng chống dịch; 

xã, phường, thị trấn là pháo đài; khuyến khích người dân chủ động phòng chống 
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dịch bảo vệ an toàn cho cá nhân, gia đình và cộng đồng; chủ động tự xét nghiệm 

bằng phương pháp test nhanh; sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng đáp ứng 

yêu cầu thần tốc xét nghiệm, khoanh vùng để xử lý ổ dịch trong thời gian ngắn nhất 

khi xuất hiện ca nhiễm tại địa bàn… 

+ Tiếp tục tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống 

dịch trong cuộc sống hàng ngày; tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin 

như sử dụng nghiêm túc QR code  khi ra vào tỉnh; tại các điểm đến và đi, khai báo 

y tế điện tử hàng ngày đến việc sử dụng các giao dịch điện tử trong mua bán, thanh 

toán hạn chế sử dụng tiền mặt; hạn chế tiếp xúc trực tiếp, học trực tuyến, giữ gìn sức 

khỏe cho bản thân, gia đình, nhất là khi gia đình có con em ở độ tuổi học sinh, người 

già trên 65 tuổi, có bệnh nền. 

- Tiếp tục dành thời lượng biểu dương gương người tốt, việc tốt trong tuyến 

đầu chống dịch cả trong thời điểm dịch bệnh không có diễn biến phức tạp; điển hình, 

tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch gắn với các biện pháp linh hoạt trong đẩy 

mạnh sản xuất thực hiện “mục tiêu kép” năm 2021. 

- Truyền thông lên án các hành vi cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch 

gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm cho cộng đồng 

3. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên báo chí: Sử dụng đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp và lợi 

thế riêng của các loại hình báo chí: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.  

- Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở: Đài Truyền thanh, truyền hình 

cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, xe tuyên 

truyền lưu động. 

- Tuyên truyền qua các ứng dụng mạng xã hội: Zalo, Facebook, ứng dụng C-

ThaiNguyen, trang youtube và fanpage của các sở, ban, ngành, địa phương. 

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website thông tin về công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Nguyên; các trang thông tin điện tử, 

cổng thông tin điện tử thành phần... 

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Tuyên truyền qua hệ thống cụm Pa-nô, băng  

zôn, màn hình Led tại các nơi công cộng, bảng tin công cộng... 

- Tuyên truyền miệng: Nói chuyện thời sự, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội 

thảo, hội nghị, kể chuyện gương tốt, việc tốt...; phát huy vai trò của già làng, trưởng 

thôn/bản, khu dân cư, trưởng các dòng họ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số tỉnh. 

- Tuyên truyền trên nền tảng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông và một số 

loại hình khác như: Thư công vụ, hệ thống chính quyền điện tử, tin nhắn SMS... 
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- Tuyên truyền trên xuất bản phẩm: Biên tập, xuất bản,in và phát hành các tài liệu 

tuyên truyền như tờ rời, tờ gấp, cẩm nang, áp phích... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kính đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chỉ đạo, định hướng thông tin tại các hội nghị giao ban báo chí định kỳ do 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức. 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên và phối hợp với các 

Ban Đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền đến các đối tượng 

đoàn viên, hội viên. 

- Chỉ đạo lực lượng BCĐ 35 triển khai đấu tranh phản bác các thông tin xấu 

độc, tin giả trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương liên quan triển 

khai kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí của 

tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, 

chống dịch thíc ứng, an toàn, linh hoạt, an toàn theo Nghị quyết 128/NQ-CP  

- Duy trì hoạt động của Website thông tin về COVID-19 tỉnh Thái Nguyên tại 

địa chỉ http://covid.thainguyen.gov.vn, kịp thời cập nhật thông tin về công tác chỉ 

đạo điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quốc gia, của tỉnh về phòng, 

chống dịch. 

-  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, thông tin điện tử, thông 

tin trên mạng xã hội; phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch, hành vi thông tin sai sự thật về dịch bệnh phát hiện, xử lý 

nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm. 

 3. Đề nghị Sở Y tế 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp kịp thời, đầy 

đủ  thông tin cho các cơ quan báo chí và  tình hình phòng chống dịch bệnh, công tác 

chỉ đạo điều hành, các biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp thông tin liên quan 

đến nghiệp vụ chuyên môn; trong các sự việc, tình huống cụ thể. Thực hiện việc phát 

ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất theo quy định tại Nghị định số 09 

/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 

4. Đề nghị Công an tỉnh 
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Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp huyện tăng cường phát hiện, xử 

lý đối với các hành động đưa tin giả, tin xấu độc, tin sai sự thật trên mạng xã hội về 

dịch bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; phát hiện, 

xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm. 

5. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh 

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bố trí thời lượng và khung giờ thích hợp 

tuyên truyền thực hiện kế hoạch này, đồng thời báo cáo định kỳ hàng tuần (vào thứ 

4 hàng tuần) gửi Tiểu ban Truyền thông và Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

phòng, chống dịch COVID -19 (qua Sở Thông tin và Truyền thông, email: 

maithuyan.sotttt.tn@gmail.com, điện thoại: 0387009544) để tổng hợp báo cáo Ban 

Truyền thông – Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID – 19. 

6. Đề nghị các cơ quan báo có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú 

trên địa bàn tỉnh 

 Quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể 

Thực hiện công tác tuyên truyền tại Kế hoạch này trên Website, bản tin; cung 

cấp thông tin liên quan đến tình hình phòng, chống dịch bện tại của cơ quan, đơn 

vị theo quy định tại Nghị định số 09 /2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 quy định chi tiết 

việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà 

nước. 

8. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham mưu 

lựa chọn, triển khai hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của địa phương; 

chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tuyên truyền trên trang/cổng TTĐT để góp phần lan 

tỏa thông tin rộng rãi, hiệu quả, chính thống. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và UBND các xã, 

phường, trị trấn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, hệ 

thống truyền thanh cơ sở, xe lưu động đến địa bàn các khu dân cư; chú trọng sử dụng 

hiệu quả hệ thống loa phát thanh tại các thôn, bản, tổ dân, khu phố. 

- Chủ động theo dõi, rà quét, nắm bắt thông tin trên mạng xã hội để kịp thời có 

thông tin phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Công an tỉnh đối với các 

thông tin sai sự thật, gây lo lắng, hoang mang trong dư luận. 

9. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ thông tin đến tất cả các thuê 

bao điện thoại di động trên địa bàn tỉnh bằng hình thức tin nhắn (SMS) trong các 
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trường hợp, tình huống khẩn cấp hoặc cần thiết theo chỉ đạo của UBND tỉnh và cơ 

quan quản lý nhà nước. 

Trong quá trình triển khai và phối hợp thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

đề nghị các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông 

để báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông xem xét điều chỉnh, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  

- Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng BCĐ (b/c); 

- Đ/c Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh,  

Phó Trưởng BTT BCĐ (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ; 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh (t/h); 

- Cơ quan đại diện các báo: TTXVN, Nông 

nghiệp Việt Nam, Tài Nguyên và Môi trường, 

Giáo dục và Thời đại, Việt Nam hội nhập; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Các đ/c TB Truyền thông và Ứng dụng 

CNTT trong phòng, chống dịch COVID -19; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các doanh nghiệp viễn thông; 

- Ban GĐ sở ; 

- Lưu VT, TTBCXB. 
 

TRƯỞNG TIỂU BAN 
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG 

Phạm Quang Hiếu 
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