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KẾ HOẠCH
Công tác thông tin, tuyên truyền phòng,
chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay
Thực hiện theo kế hoạch số 355-KH/HNDTW ngày 5 tháng 8 năm 2021 của
Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác thông tin, tuyên
truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện
Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện
nay như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giúp cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đúng đắn về diễn biến, tình hình,
tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch COVID-19 cũng như những biến chủng
mới do virus SARS-CoV2 gây ra; tin tưởng đồng lòng thực hiện các chủ trương,
quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của
Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kịp thời đấu
tranh, phản bác làm thất bại mọi âm mưu của thế lực thù địch, phản động lợi dụng
tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội.
- Đồng thời cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân nỗ lực vượt mọi khó khăn, chủ
động, sáng tạo, sản xuất- kinh doanh nhằm thực hiện “mục tiêu kép”, quyết tâm
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân và
các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
- Tuyên truyền tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong cán bộ, hội viên
nông dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin đối với Đảng, với chế độ. Chủ
động, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động tuyên phù hợp với các đối tượng và tình
hình dịch bệnh từng địa phương.
- Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết
kiệm theo đúng các quy định hiện hành, chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng
Internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển
biến, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc, giữ vững
kỷ cương kỷ luật trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền.
II. NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
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- Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nghiêm chỉ
đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của ngành Y tế về phòng
chống dịch COVID-19. Đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
tỉnh theo Công bản số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh An Giang về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ và Công văn số 713/UBND-KGVX ngày 17/7/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh An Giang, đặc biệt là thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly
với gia đình, khóm ấp cách ly với khóm ấp, xã cách ly với xã, huyện cách ly với
huyện.
- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh 3 mục
tiêu (i) Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đưa
đất nước trở lại trạng thái bình thường; (ii) Bảo đảm mục tiêu kép: Phòng chống
dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục
vụ sản xuất kinh doanh; (iii) Tập trung hỗ trợ các huyện, thành phố, các khu vực
địa bàn có ca nhiễm cao, tình hình diễn biến dịch phức tạp.
- Thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện theo
thông điệp “5K+ Vaccine” và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh
COVID-19; Yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng và tích
cực đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19.
- Tuyên truyền về vai trò, những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên nông
dân đồng tâm chung tay, góp sức trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tích
cực phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội nông thôn. Tuyên truyền về các giá
trị nhân văn tốt đẹp, sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về vật chất và tinh thần cho hội
viên, nông dân đang gặp khó khăn của các cấp Hội trong việc phối hợp với các cơ
quan chức năng kịp thời tổ chức các hoạt động, chương trình từ thiện; tinh thần
cộng đồng tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình phù hợp, gương người
tốt việc tốt là cán bộ hội viên nông dân trong tham gia phòng chống dịch COVID19; Tuyên truyền phát huy hiệu quả cách làm hay đồng thời phê phán các hành vi,
biểu hiện vi phạm quy định chống dịch, trục lợi phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc,
phá hoại công tác phòng chống dịch.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Ban Xây dựng Hội tham mưu Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây
dựng kế hoạch về công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp với diễn biến về tình
hình, yêu cầu của công tác phòng chống dịch theo từng giai đoạn, thời điểm cụ thể;
tăng cường công tác định hướng, quản lý hiệu quả việc đăng tải thông tin tình hình
phòng, chống dịch đối với các cơ quan báo chí và trên trang Website của Hội;
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Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 48-KH/BTGTW, ngày
21/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin, tuyên truyền
phòng chống dịch COVID - 19 trong tình hình hiện nay.
2. Yêu cầu các bộ phận Phòng, Ban, Trung tâm Hội Nông dân tỉnh và Hội
Nông dân các huyện, thị, thành phố nghiêm túc, trách nhiệm, tích cực triển khai
thực hiện.
Trên đây, kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng,
chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay./.
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Thường trực Hội ND tỉnh;
- Các phòng, Ban, Trung tâm Hội ND tỉnh;
- HND huyện, thị, thành;
- Lưu: VT, Ban Xây dựng Hội.
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