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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-SYT 

 

Bắc Kạn, ngày         tháng       năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

 do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

Thực hiện Công văn số 380/BYT-TT-KT, ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus corona; 

Thực hiện Kế hoạch 48/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus corona trên địa bàn tỉnh; Công văn số 360/CV-UBND ngày 

31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường tuyên truyền, vận 

động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

corona; 

   Y tế tỉnh Bắc Kạn  ây dựng  ế hoạch truyền thông về phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gồm các nội dung 

sau: 

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung  

Giúp người dân hiểu và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona, góp phần phát hiện sớm 

các ca bệnh, hạn chế thấp nhất số người mắc, tử vong trong trường hợp xảy ra 

dịch bệnh.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông 

tài liệu truyền thông, ấn phẩm truyền thông về phòng chống bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, phấn đấu trên 90% 

người trư ng thành hiểu và 80% người dân thường xuyên thực hành khuyến cáo 

về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona. 

- 100% cơ s  y tế, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được cung 

cấp tài liệu phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

corona; 100% hộ gia đình được cấp phát ít nhất 01 tài liệu truyền thông; 

- 100% thôn, bản, tổ phố tổ chức truyền thông cho nhân dân.  
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- 100% Cổng Thông tin điện tử, trang thông tin điện tử   , ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân huyện thực hiện tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút corona. 

2. Yêu cầu 

- Thông tin phải nhanh chóng,  ịp thời, cập nhật liên tục tình hình dịch 

bệnh.  

- Thông tin phải thống nhất, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm theo. 

- Thông tin phải trung thực, nguồn thông tin đảm bảo chính  ác theo chỉ 

đạo của Chính phủ; nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát sóng các thông tin  hông 

chính xác gây hoang mang trong nhân dân.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam và địa bàn tỉnh 

- Các khuyến cáo phòng, chống dịch của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan. 

- Các biện pháp cần triển  hai để phòng chống dịch tại cộng đồng. 

- Văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước. 

2. Hình thức truyền thông 

- Truyền thông trực tiếp: 

+ Tổ chức các lớp truyền thông tại cộng đồng bằng hình thức nói chuyện 

sức khỏe, truyền thông lồng ghép tại các cuộc họp thôn, thăm hộ gia đình. 

+ Tổ chức truyền thông lồng ghép với các các nội dung, chương trình, dự 

án khác; lồng ghép với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo… 

+ Tổ chức tư vấn cho người bệnh, người nhà người bệnh  hi đến khám, 

chữa bệnh, sinh hoạt người bệnh. 

+ Tổ chức truyền thông lưu động tại  hu dân cư,  hu vực đông người. 

- Truyền thông gián tiếp: 

+ Phối hợp với phương tiện thông tin đại chúng   địa phương đăng tải, phát 

sóng tin, bài, thông điệp, video clip. 

+ Phát tin, bài, thông điệp trên hệ thống thông tin cơ s . 

+ Truyền thông qua các tài liệu panô, áp phích, tờ rơi… 

+ Truyền thông qua Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

+ Truyền thông qua mạng xã hội. 

+ Các hình thức truyền thông phù hợp khác. 

III. NHU CẦU KINH PHÍ: ( Có dự toán kinh phí riêng) 



3 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Đầu mối tham mưu cho    Y tế phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

- Thường xuyên cung cấp nội dung truyền thông, thông điệp truyền thông, 

các khuyến cáo của Bộ Y tế cho S  Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Xây dựng, in ấn tài liệu truyền thông, biên soạn bài truyền thông cấp phát 

cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học để cấp phát, tổ chức truyền 

thông cho người dân, học sinh. Trước mắt, gửi các nội dung truyền thông, thông 

điệp truyền thông, các khuyến cáo của Bộ Y tế cho các đơn vị trong ngành; in 

sao băng, đĩa thông điệp truyền thông do Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức 

khỏe Trung ương sản xuất cấp phát cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các 

đơn vị trong ngành, các Trung tâm Văn Hóa, Thể thao và Truyền thông các 

huyện, các địa phương có hệ thống thông tin cơ s . 

- Thường xuyên cung cấp nội dung truyền thông, thông điệp truyền thông, 

các khuyến cáo của Bộ Y tế đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của S  Y tế. 

- Tổ chức truyền thông tại cộng đồng, tư vấn cho người dân  hi đến khám, 

chữa bệnh; tổ chức truyền thông lưu động tại  hu dân cư,  hu vực đông người. 

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo, đài địa phương theo Quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Nhà nước. 

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về S  Y tế để báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế. 

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh 

- Trước mắt, In tài liệu (tờ rơi, áp phích đen trắng) các khuyến cáo của Bộ 

Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

corona treo, dán tại  hu vực hàng lang, buồng bệnh; cấp phát cho người dân, 

người bệnh  hi đến  hám, chữa bệnh. 

- Tổ chức truyền thông, tư vấn cho người dân  hi đến khám, chữa bệnh; 

- Phát thông điệp truyền thông, các  huyến cáo của Bộ Y tế trên hệ thống ti 

vi tại nơi  hám bệnh, địa điểm chờ làm thủ tục  hám, chữa bệnh. 

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo, đài địa phương theo Quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Nhà nước. 

3. Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

- Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, truyền thông lồng ghép các 

cuộc họp thôn, hội thảo, hội nghị của các ngành trong phạm vi địa phương.  

- Trước mắt, In tài liệu (tờ rơi, áp phích đen trắng) các khuyến cáo của Bộ 

Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 
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corona treo, dán tại  hu vực hàng lang, buồng bệnh; cấp phát cho người dân, 

người bệnh đến  hám, chữa bệnh. 

- Tổ chức truyền thông, tư vấn cho người dân  hi đến khám, chữa bệnh; 

- Chỉ đạo Trạm Y tế, nhân viên Y tế thôn, bản truyền thông trực tiếp tại  ã, 

thôn, bản, tổ phố; truyền thông lồng ghép với các cuộc họp thôn, họp  ã; tổ chức 

thăm hộ gia đình để truyền thông; truyền thông lồng ghép các hoạt động y tế 

 hác; cung cấp tài liệu cho nhân dân tại cộng đồng. Chủ động phối hợp với các 

ban, ngành, đoàn thể   địa phương để tổ chức các hoạt động truyền thông 

- Tham mưu cho chính quyền địa phương (huyện, xã) để huy động sự tham 

gia của hệ thống chính trị và cộng đồng vào công tác phòng, chống dịch nói 

chung và truyền thông phòng chống dịch nói riêng. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa, Trung tâm Văn Hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức các phát sóng các 

thông tin, thông điệp và triển khai các hoạt động truyển thông khác. 

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo, đài địa phương theo Quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Nhà nước. 

4. Các đơn vị Y tế khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức truyền 

thông cho công chức, viên chức và người dân bằng hình thức phù hợp. 

Trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị, thường xuyên cập nhật thông 

tin liên quan đến công tác chỉ đạo, các văn bản mới của Trung ương, Bộ Y tế, 

các khuyến cáo của Bộ Y tế đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế 

https://www.moh.gov.vn/; Zalo của Bộ Y tế (Zalo.me/boyte), Trung tâm Truyền 

thông giáo dục sức khỏe Trung ương http://t5g.org.vn; Cục Y tế dự phòng 

http://vncdc.gov.vn 

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong 

trường hợp phát sinh các tình huống mới,    Y tế sẽ có chỉ đạo sau./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các s , ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- BGĐ    Y tế; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Học 
 

https://www.moh.gov.vn/
http://t5g.org.vn/
http://vncdc.gov.vn/
http://vncdc.gov.vn/

		hocnd@backan.gov.vn
	2020-02-20T15:37:44+0700


		2020-02-19T11:26:49+0700


		2020-02-19T11:27:04+0700


		soyte@backan.gov.vn
	2020-02-20T06:38:26+0700




