
1 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số: 90 /KH-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Nghệ An, ngày 26 tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19  

và chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVLD-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
 

 

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Nghệ An nhận được Kế hoạch số 22 -KH/BTGTU, ngày 23/8/2021 về tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành 

động của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về các chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch COVID-19, nhất là Chỉ thị số 07 -CT/TU. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng mức cảnh báo về 

hiểm họa ngày càng tăng của dịch COVID-19. Đồng thời tăng cường tuyên truyền 

thực hiện nghiêm túc “5k + vắc xin”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng 

viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ phòng, chống 

dịch COVID-19 và Quỹ vắc xin phòng COVID-19. 

3. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 đảm bảo đúng sự chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

và của tỉnh; bảo đảm kịp thời, chính xác, sâu rộng, theo sát tình hình phòng, chống 

dịch. Nội dung, hình thức truyền thông phải ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả, tần suất 

thường xuyên, liên tục. 

II. NỘI DUNG TUYỀN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ cao hơn 

1.1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn 

bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh Nghệ An về công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 

của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 

07-CT/TU. 

1.2. Tuyên truyền thường xuyên liên tục chủ trương “chống dịch như chống 

giặc” với phương châm “kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào dân”; hành động với 

tinh thần sớm hơn, cao hơn, linh hoạt, sáng tạo hơn, phù hợp với thực tiễn gắn với 



2 

 

chuẩn bị phương án kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh theo các cấp độ cao 

hơn; sẵn sàng đáp ứng tình huống dịch bệnh diễn biến xấu, nghiêm trọng với nhiều 

ca lây nhiễm trên địa bàn. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trên hết, trước 

hết thời điểm hiện nay là bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân. 

1.3. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để Nhân dân đồng lòng quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền 

thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Tuyên truyền mạnh 

mẽ các chế tài xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm, không chấp hành phòng, 

chống dịch để giáo dục, nhắc nhở, răn đe tạo sự nghiêm minh trong công tác 

phòng, chống dịch, gắn với tuyên truyền, biểu dương kịp thời những tập thể, cá 

nhân, mô hình, cách làm hay trong phòng, chống dịch. 

1.4. Tuyên truyền sự chủ động, nhanh chóng vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị và toàn dân trong việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch “thần tốc” nhất, khi phát 

hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời, nhanh chóng thực hiện chuyển trạng 

thái giãn cách xã hội lên mức cao hơn, không để bị động, bất ngờ, lúng túng, lơ là 

khi áp dụng. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân luôn đoàn 

kết, đồng thuận, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp sẵn sàng ứng phó với 

mọi tình huống để kìm chế và đẩy lùi dịch bệnh. Chủ động chuẩn bị các phương án 

cách ly dài hạn, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, 

kéo dài. 

1.5. Căn cứ vào các nội dung của Chỉ thị số 07 -CT/TU để cụ thể hóa thành 

các chuyên đề tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền việc nâng mức cảnh 

báo về hiểm họa ngày càng tăng của dịch bệnh, khắc phục ngay các biểu hiện chủ 

quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn 

chặn bằng được nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn. Phát huy cao độ 

hoạt động của Tổ COVID cộng đồng, Tổ truy vết, Tổ tuyên truyền phòng, chống 

COVID-19, Tổ liên gia, các nhóm Zalo, Messeger... phát huy ý thức, trách nhiệm 

của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, theo dõi, 

kiểm soát người từ ngoài tỉnh trở về, nhất là người trở về từ vùng đang có dịch; 

phải quyết tâm cố gắng giữ được huyện an toàn, xã an toàn, thôn, bản an toàn, cơ 

quan an toàn, biến “vùng đỏ” thành “vùng xanh”. 

1.6. Tăng cường tuyên truyền liên tục việc chấp hành nghiêm túc “5k + vắc 

xin” trên các phương tiện thông tin đại chúng; sau khi phát hiện các ca bệnh dương 

tính, khẩn trương truy vết, điều tra nguồn lây, lấy mẫu xét nghiệm phong tỏa kịp 

thời các vùng có liên quan để khống chế dịch lây lan; quản lý chặt chẽ các khu 

phong tỏa, khu cách ly tập trung, địa điểm cách ly tại nhà. Siết chặt công tác 

phòng, chống dịch tại các chợ, siêu thị, cơ sở bán thuồc chữa bệnh, bệnh viện, cơ 

sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, công trường xây dựng khu chung cư, 

trường học, cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo... 

1.7. Tuyên truyền việc thực hành tiết kiệm mọi nguồn lực để tập trung 

phòng, chống dịch và duy trì sự ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là việc 

cắt giảm tối đa kinh phí hội nghị, công tác theo tinh thần Nghị quyết số 86/NQ-CP 
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ngày 06/8/2021 của Chính phủ. Tuyên truyền việc đảm bảo lưu thông hàng hóa 

thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, không để đứt gãy chuỗi cung 

ứng, gắn với tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất, kinh doanh, thu hoạch, 

tiêu thụ các sản phẩm; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, hỗ trợ các đối 

tượng theo sự chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh, không để người dân bị 

thiếu đói. 

1.8. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái 

trong toàn xã hội, chung tay giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các khu 

cách ly, phong tỏa; chia sẻ, hỗ trợ kịp thời các lực lượng chức năng đang bám trụ 

trên tuyến đầu chống dịch, xác định cuộc chiến phòng, chống dịch còn kéo dài, nên 

cần phải chăm lo, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, động viên tinh thần cho lực 

lượng này. 

1.9. Theo dõi sát tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng 

thông tin, xử lý nhanh, hiệu quả những vấn đề phát sinh, kịp thời đấu tranh, xử lý 

nghiêm minh trước pháp luật các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để tung tin 

xuyên tạc, tuyệt đối không để xảy ra khủng hoảng truyền thông gây hoang mang 

trong xã hội, phức tạp an ninh trật tự khi triển khai thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch trong mọi tình huống. 

1.10. Tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân tuân thủ, 

chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của các ngành 

chức năng về thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch; phát huy tính 

chủ động, sáng tạo, linh hoạt để ra các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với 

tình hình thực tiễn. Tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ “ai ở 

đâu thì ở đó”, chủ trương của tỉnh phối hợp với các địa phương, tổ chức, có biện 

pháp hỗ trợ tại chỗ cho người Nghệ An ở các tỉnh phía Nam. 

1.11. Tuyên truyền nhân rộng mô hình, cách làm hay trong phòng, chống 

dịch, như: Những điển hình tập thể, cá nhân trong phòng, chống dịch cũng như mô 

hình sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa thiết yếu, hiệu quả trong điều kiện 

thực hiện giãn cách xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều 

hành, quản lý hành chính công cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây 

dựng các mô hình tự quản ở cơ sở; phát huy mô hình xây dựng vùng xanh, vùng an 

toàn; tổ chức ký cam kết mỗi gia đình không vi phạm phòng, chống dịch ở khu dân 

cư; đưa nội dung công tác phòng, chống dịch vào sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể 

quần chúng; đa dạng hóa các loại hình, phương tiện tuyên truyền sát với thực tiễn 

của từng địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa… để mỗi người dân thực sự là một 

chiến sĩ trong phòng, chống dịch, mỗi tổ dân cư, thôn, xóm, bản thực sự là một 

pháo đài phòng, chống dịch.  

1.12. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều sáng 

kiến, thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, 

tăng cường giám sát, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân 

vi phạm quy định phòng, chống dịch, phát tán, tung tin đồn thất thiệt, thông tin sai 

sự thật, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. 
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2. Tuyên truyền chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh 

2.1. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; chú trọng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết 

định số 2720/QĐ-UBND, ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 - 2022. 

  2.2. Tuyên truyền việc chủ động xây dựng phương án tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 tại địa phương, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, 

đơn vị với tinh thần quyết tâm cao nhất trong thực hiện đúng kế hoạch, chỉ tiêu đề 

ra: Từ chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị, trang bị phòng hộ; tập huấn cho đội 

ngũ làm công tác tiêm chủng; việc bố trí địa điểm tiêm đảm bảo giãn cách, thứ tự, 

an toàn... để phòng dịch. 

2.3. Tuyên truyền để người dân ủng hộ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối 

với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”, đồng thời, vận động người dân sử 

dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng các nhân; 

chia sẻ các phóng sự, bài viết phỏng vấn các chuyên gia y tế về lợi ích, ý nghĩa, tác 

dụng của tiêm chủng vắc xin để người dân yên tâm, tin tưởng, vận động người thân 

tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-

19. 

2.4. Thường xuyên tuyên truyền công tác chuẩn bị, tiến độ triển khai, kết 

quả thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của các cấp, ngành, 

của Nhân dân và cả hệ thống chính trị. 

2.5. Tuyên truyền về hiệu quả của các loại vắc xin tiêm chủng phòng 

COVID-19 đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Chương trình COVAX, Bộ Y tế 

công nhận và cấp phép lưu hành trong phòng, chống dịch COVID-19; các khuyến 

cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng 

sau tiêm. 

2.6. Tuyên truyền ứng dụng các công nghệ thông tin trong quản lý tiêm 

chủng như: ứng dụng sổ sức khẻo điện tử, Cổng công khai thông tin tiêm chủng tại 

địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn, hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng, hệ 

thống chứng nhận tiêm chủng… 

2.7. Tuyên truyền đường dây nóng của ngành Y tế và các địa phương để 

người dân biết, liên hệ khi cần thông tin về công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19. 

2.8. Tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong phong 

trào thi đua hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, 

đúng tiến độ; các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào Quỹ vắc xin.   
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2.9. Xây dựng các thông điệp, khuyến cáo, tài liệu tuyên truyền về tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là thông điệp của Thủ tướng Chính phủ 

“Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”; tổ chức các hoạt động truyền 

thông trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông ứng dụng internet về chiến 

dịch tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh. 

2.10. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội để 

kịp thời cung cấp thông tin định hướng về công tác tiêm chủng, tránh để kẻ xấu lợi 

dụng xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm mất 

ổn định xã hội. Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm 

các đối tượng tung tin xấu độc, xuyên tạc ảnh hưởng xấu đến công tác tiêm chủng. 

III.  MỘT SỐ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Thông tin, tuyên truyền trên các loại hình báo chí của tỉnh và địa phương: 

Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và công tác triển khai tiêm chủng, ưu 

tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền tại các khung giờ vàng, trang nhất. 

2. Tuyên truyền qua các ấn phẩm tuyên truyền (tờ rơi, sổ tay, bản thông báo 

nội bộ, tài liệu tuyên truyền, video clip, file âm thanh, tiểu phẩm, tranh cổ động…). 

3. Triển khai truyền thông trên tất cả các trang mạng xã hội: Facebook 

Youtobe, Zalo, Viber, TikTok, Lotus và các loại hình truyền thông ứng dụng 

Internet. 

4. Tuyên truyền bằng hình thức nhắn tin (SMS) đến các thuê bao di động; 

nhắn tin đến tài khoản Zalo của người dân trên địa bàn tỉnh. 

5. Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài 

truyền thanh, truyền hình, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở nhằm thông 

tin kịp thời tình hình dịch bệnh, các chủ trương phòng, chống dịch, kế hoạch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đến Nhân dân. 

6. Tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu, áp-phích, bảng LED... 

trên các tuyến đường trung tâm, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu công 

nghiệp, bệnh viện, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học, cơ quan, đơn 

vị, thôn, xóm, tổ dân phố, khu chung cư… 

7. Tuyên truyền thông qua các buổi họp giao ban, sinh hoạt chuyên đề của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội; ký cam kết thi đua ở khu dân 

cư… 

8. Tuyên truyền trên các Website, trang thông tin điện tử, mạng xã hội của 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân; tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết, thông tin 

chính thống về diễn biến tình hình dịch bệnh, các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch, lợi ích, ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm vắc xin phòng dịch để Nhân dân hiểu, 

yên tâm, tin tưởng, thực hiện. 

9. Tuyên truyền bằng xe lưu động, loa cầm tay đến từng địa bàn dân cư, chú 

trọng các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực tập trung đông công nhân, 

người lao động. 
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10. Tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn hóa, nghệ 

thuật cổ động công tác phòng, chống dịch bệnh và chiến dịch tiêm vắc xin trong 

toàn dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu 

Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-

19 và chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng 

thời theo dõi, tổng hợp và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; theo 

dõi, phối hợp, đôn đốc Bản tin công tác Mặt trận, trang Thông tin điện tử,  

Facebook, Zalo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Thông qua đó, định hướng cho 

các Facebook cơ sở triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

2. Các tổ chức thành viên: Có kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền phòng, chống dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chủ động chuẩn bị các phương án cách ly dài hạn, sẵn 

sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, kéo dài. Đồng thời, 

phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho hội 

viên, đoàn viên của mình khi có nguồn vắc xin; Trước mắt tăng cường tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của 

Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh Nghệ An về công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, đặc biệt tuyên truyền mạnh mẽ các chế tài xử lý, xử phạt các trường 

hợp vi phạm, không chấp hành phòng, chống dịch để giáo dục, nhắc nhở, răn đe 

tạo sự nghiêm minh trong công tác phòng, chống dịch, gắn với tuyên truyền, biểu 

dương kịp thời những tập thể, cá nhân, mô hình, cách làm hay trong phòng, chống 

dịch. 

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã 

xây dựng kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch 

COVID-19 và chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, đơn vị. 

Trong đó, 

- Thành lập các Tổ tuyên truyền từ cấp huyện về tận khối, xóm, bản phù hợp 

với chức năng nhiệm vụ, đối tượng tuyên truyền cụ thể, đồng thời phối hợp chặt 

chẽ với Tổ COVID cộng đồng, Tổ truy vết, Tổ liên gia để cung cấp thông tin tuyên 

truyền tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân luôn đồng hành, sát cánh cùng 

cấp ủy chính quyền các cấp sẵn sàng ứng phó với dịch trong mọi tình huống; kiểm 

soát chặt chẽ người về từ vùng có dịch để kịp thời khai báo y tế, truy vết, không để 

bỏ sót trường hợp nào. 

- Phối hợp với các tổ chức thành viên vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp nhân dân luôn xung phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong 

trào tương thân, tương ái, chung tay, góp sức để nhanh vượt qua đại dịch; tiếp tục 

vận động các nguồn lực ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch COVID-19” của tỉnh; 

giúp đỡ các khu cách ly y tế, hỗ trợ động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, 

chống dịch, hỗ trợ những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đưa nội 



7 

 

dung phòng, chống dịch COVID-19 vào các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn 

thể, hội quần chúng. 

+ Nhân rộng các mô hình tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 có 

hiệu quả ở cơ sở như: Tổ chức ký cam kết hội viên không vi phạm quy định phòng, 

chống dịch; đa dạng hóa các loại hình, phương tiện tuyên truyền sát với thực tiễn 

của từng địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa (sử dụng loa tay, phát tờ rơi, 

chuyển thể các nội dung tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, thông qua già làng, 

trưởng bản, người có uy tín, vận động từng hộ gia đình)... để mỗi người dân thực 

sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống dịch bệnh. 

+ Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ 

năng cho đoàn viên, hội viên, chức sắc tôn giáo và người dân về phòng, chống dịch 

COVID-19. Phát huy tuyên truyền thông qua mạng xã hội, tài khoản cá nhân của 

mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân để lan tỏa thông tin phòng, chống 

dịch COVID-19. Tích cực tuyên truyền nhân rộng cách làm hay trong việc thiết 

lập, bảo vệ và làm chủ các địa bàn dân cư an toàn trước dịch bệnh. 

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng công tác tiêm chủng phòng 

COVID-19 đảm bảo kế hoạch đề ra. 

+ Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân; qua 

đó phát hiện và tham mưu kịp thời cho cấp ủy các biện pháp ổn định tình hình tư 

tưởng, bình tĩnh ứng phó với các tình huống, từng bước kìm giữ, kiểm soát và đẩy 

lùi dịch bệnh. 

4. Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn toàn tỉnh chủ động phối 

hợp với UBND cùng cấp để có kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền 

hiệu quả, thiết thực. 

Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, 

chống dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- BTT UB MTTQVN tỉnh;                    
- Văn phòng và các ban chuyên môn; 
- UB MTTQ các huyện, thành, thị; 
- Lưu VT. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Thiết Hùng 

 

 

 


