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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức phát động Chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh chủ đề: “Toàn đảng, toàn quân, toàn dân Ninh Thuận quyết tâm hành
động không để dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng”
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 07-KL/TW ngày
11/6/2021 và Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 882-CV/TU ngày 15/6/2021 về
một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và
phát triển kinh tế-xã hội,
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường,
đang tiếp tục lây lan nhanh tại một số tỉnh thành trong nước và các địa phương lân
cận. Đây là đợt cao điểm và có ý nghĩa để bảo vệ thành quả đạt được trong thời gian
qua nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong
cộng đồng.
Để hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, kịp thời kiềm chế, đẩy lùi và
kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Phát động tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức
đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19, giúp nâng cao
ý thức và trách nhiệm xã hội của toàn dân để “mỗi người dân thực sự là một chiến
sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài” trong công tác phòng, chống dịch. Nâng cao ý
thức toàn dân tự giác, đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của Chính
phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chung tay thực hiện đồng bộ các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Tổ chức đợt cao điểm tổng rà soát các trường hợp đến/về Tỉnh từ các vùng
có dịch từ ngày 27/6/2021 đến nay để kiểm tra, rà soát lại công tác phòng, chống
dịch, phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay.
- Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.
2. Yêu cầu:
- Triển khai tổ chức đảm bảo gọn, thiết thực, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm các nội dung, nhiệm vụ đến từng cơ
quan, đơn vị, cộng đồng và người dân nhằm nâng cao nhận thức và phối hợp thực
hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
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II. NỘI DUNG
1. Chủ đề và thông điệp tuyên truyền, hành động
a) Chủ đề:
“Toàn đảng, toàn quân, toàn dân Ninh Thuận quyết tâm hành động không để
dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng”.
b) Thông điệp tuyên truyền và hành động:
- Không để sót người không khai báo y tế.
- Không để sót người trở về từ vùng dịch không được cách ly y tế.
- Không để lây nhiễm Covid-19 thứ phát trong cộng đồng.
- Toàn dân chung tay khai báo và giám sát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về.
- Người đang thực hiện cách ly y tế phải tuân thủ các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19.
- Gia đình người đang thực hiện cách ly y tế cần đảm bảo khoảng cách và hạn
chế tiếp xúc người khác để bảo vệ gia đình mình và cộng đồng.
- Hãy thực hiện tốt thông điệp 5K và tiêm vắc xin Covid-19 để phòng, chống
dịch Covid-19.
2. Tổ chức Lễ phát động:
b) Quy mô, hình thức:
- Tổ chức Lễ phát động tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh và được truyền
hình trực tiếp trên sóng truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận.
- Sau Lễ phát động:
+ Các đơn vị, truyền thông tỉnh, huyện, xã và các tổ giám sát cộng đồng đồng
loạt tổ chức truyên truyền lưu động, để tiếp tục chuyển tải các thông điệp về phòng
chống dịch, các nội dung biện pháp cần thực hiện khẩn cấp để khống chế dịch bệnh
Covid-19.
+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương ra quân, xuống địa bàn để kiểm tra, đôn
đốc đảm bảo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.
c) Nội dung:
- Thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và tính chất, mức độ nguy hiểm
của dịch Covid-19
- Phát biểu khai mạc và phát động Chiến dịch cao điểm với chủ đề: “Toàn
đảng, toàn quân, toàn dân Ninh Thuận quyết tâm hành động không để dịch Covid19 lây lan trong cộng đồng”.
- Phổ biến các thông điệp, khuyến cáo về phòng chống dịch Covid-19
- Những nội dung, nhiệm vụ khẩn cấp cần phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ
để kiểm soát, phát hiện kịp thời, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Đặc biệt là:
+ 100% người từ các tỉnh, thành phố khác đến, về địa phương đều được thực
hiện khai báo y tế, để kiểm soát dịch; Kiên quyết không để thiếu, sót người chưa
khai báo.
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+ Mỗi người dân là một chiến sỹ tham gia giám sát, kiểm soát dịch, khi phát
hiện các đối tượng về từ vùng dich, kịp thời thông tin phối hợp với chính quyền để
phát hiện, phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng.
+ Bản thân người đang thực hiện cách ly luôn ý thức tự giác tuân thủ nghiêm
các biện pháp phòng ngừa lây bệnh cho người thân trong gia đình; người thân trong
gia đình hạn chế tiếp xúc, để tránh lây lan ra ngoài cộng đồng.
+ Mỗi người, mỗi gia đình tích cực phối hợp với các lực lượng phòng chống
dịch để giám sát, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm, phát
hiện sớm tất cả các trường hợp có yếu tố nguy cơ mắc Covid-19.
- Lời phát biểu hưởng ứng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của đại
diện: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
- Sau Lễ phát động, các đơn vị truyền thông từ tỉnh đến có sở đồng loạt tổ
chức tuyên truyền lưu động. Các cơ quan, đơn vị, địa phương ra quân kiểm tra, đôn
đốc đảm bảo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.
c) Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Lễ phát động bắt đầu vào lúc 07 giờ 30’, ngày 15/7/2021.
Thời gian diễn ra Chiến dịch kéo dài trong 01 tuần lễ, từ ngày 15/7/2021 đến
ngày 22/7/2021.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh (đường 16/4, thành phố Phan
Rang-Tháp Chàm).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị kết hợp với huy động nguồn lực xã
hội hoá từ các thành phần trong xã hội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trang trí lễ
đài và triển khai công tác phòng, chống dịch tại Lễ phát động.
- Tham mưu Giấy mời, bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và thẩm định,
duyệt nội dung phát biểu hưởng ứng của đại diện người dân - Chuẩn bị nội dung
tuyên truyền để cung cấp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đọc, ghi đĩa CD-ROM
cấp cho các đơn vị, địa phương tuyên truyền lưu động.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan sinh động, băng rôn, khẩu hiệu
tuyên truyền trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm,
bố trí chỗ ngồi đại biểu, phục vụ, đón tiếp đại biểu tham dự.
- Tổ chức xe lưu động tuyên truyền.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Xây dựng kịch bản tổ chức buổi Lễ phát động.
- Bố trí người dẫn chương trình.
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- Tổ chức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh
Thuận.
- Thông báo thường xuyên trên sóng trước ngày tổ chức buổi Lễ phát động
cho người dân biết, để chủ động đón xem và hưởng ứng.
4. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động trong tuần lễ tổ chức cao điểm tuyên truyền phòng,
chống dịch.
- Làm việc với VNPT đề nghị hỗ trợ cáp quang truyền hình trực tiếp buổi Lễ.
- Làm việc với các nhà mạng tại tỉnh đề nghị gửi tin nhắn cho các số thuê bao
trên địa bàn tỉnh để cùng tham gia hưởng ứng trong tuần lễ diễn ra Chiến dịch.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Triển khai các điểm tham dự, hưởng ứng chiến dịch tại huyện, xã, phường,
thị trấn, thôn, khu phố (qua truyền hình trực tiếp), đảm bảo công tác phòng, chống
dịch trong quá trình tham dự.
- Ra quân kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn
phụ trách.
- Tổ chức các xe lưu động tuyên truyền trên địa bàn huyện, thành phố.
- Chỉ đạo các xã, phường thị trấn tổ chức ra quân tuyên truyền và thực hiện
các nội dung phòng chống dịch: rà soát việc thực hiện cách ly y tế, người đến về
tỉnh chưa được giám sát quản lý, vận động người dân thực hiện.
6. Các sở, ngành cấp tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, huy động
toàn lực lượng ra quân kiểm tra và đôn đốc triển khai các biện pháp phòng chống
dịch.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Hội,
đoàn thể các cấp huy động các hội viên tham gia hưởng ứng buổi Lễ phát động, ra
quân thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện các giải
pháp phòng chống dịch (ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện 5K…).
Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các cấp Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh
tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này bảo đảm công tác an toàn,
phòng chống dịch COVID-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và PCT Nguyễn Long Biên;
- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW tại tỉnh;
- Như Mục IV;
- VPUB: LĐ, các CV Khối NCTH;
- Lưu: VT, VXNV. NAM-NNN

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam
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