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KẾ HOẠCH  

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái 

bình thường mới trên địa bàn thị xã Ngã Năm. 

Căn cứ Kế hoạch số 82 /KH-UBND, ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân thị 

xã Ngã Năm triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 

trạng thái bình thường mới trên địa bàn thị xã Ngã Năm, 

Đài Truyền thanh thị xã Ngã Năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 82/KH-UBND, ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm triển 

khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường 

mới trên địa bàn thị xã Ngã Năm, cụ thể như sau:   

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông tin, tuyên truyền kịp thời để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn thị 

xã nhận thức đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình 

thường mới theo quy định tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND, ngày 15/9/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Kế hoạch số 82/KH-UBND, ngày 17/9/2021 của Ủy 

ban nhân dân thị xã Ngã Năm triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn thị xã Ngã Năm. 

 2. Yêu cầu 

 Công tác thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo kịp thời, chính xác, thiết thực, 

phù hợp với từng thời điểm và cặp nhật diễn biến tình hình dịch bệnh; tuyên truyền 

quan điểm “ Chống dịch như chống giặc”; thực hiện phương châm “ Cơ quan, đơn vị, 

trường học, xã, phường là “ Pháo đài” , người dân là “ Chiến sĩ ”; thông tin kịp thời 

các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, nhất là sự chỉ của Thị ủy - Ủy ban nhân 

dân thị xã đến tận quần chúng nhân dân trên địa bàn thị xã. 

 II. NỘI DUNG  

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyên và vận động Nhân dân nhận thức đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới theo quy 

định tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND, ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng và Kế hoạch số 82/KH-UBND, ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã 

Ngã Năm triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng 



thái bình thường mới trên địa bàn thị xã Ngã Năm, nhằm để kiểm soát, khống chế kịp 

thời, không để lây lan trong cộng đồng. 

- Tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 1285/QĐ-UBND, ngày 30/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân thị xã Ngã Năm ban hành Quy định về kiểm soát giao, nhận, vận 

chuyển, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ công ích trong tình hình dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn thị xã Ngã Năm và Phương án số 04/PA-UBND, ngày 02/8/2021 và 

Phương án số 06/PA-UBND, ngày 07/8/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm về 

tổ chức thu hoạch, tiêu thụ lúa Hè thu và các loại nông sản khác trong điều kiện 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Ngã Năm. 

- Kịp thời đưa tin hướng dẫn Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế ( Khẩu trang – 

Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo y tế ). Với 

phương châm “Chống dịch như chống giặc”;“Mỗi người dân là một chiến sỹ chống 

dịch, mỗi khóm, ấp, mỗi xã, phường là một pháo đài chống dịch”, đề nghị mọi người 

dân cần nêu cao trách nhiệm của bản thân vì sức khỏe cộng đồng, cung cấp thông tin 

cho chính quyền địa phương khi phát hiện trường hợp không chấp các quy định 

phòng, chống dịch để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời tuyên truyền bà con nhân 

dân trên địa bàn thị xã hãy bình tĩnh, an tâm lao động sản xuất, không hoang mang, lo 

sợ, nhưng không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác, hãy tin tưởng sự vào cuộc quyết 

liệt cả hệ thống chính trị, nhất là sự chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng, chống dịch 

của Thị ủy -  Ủy ban nhân dân thị xã. 

 - Thường xuyên cặp nhật thông tin, đưa tin kịp thời, chính xác văn bản chỉ đạo 

các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động thăm hỏi, động 

viên, khen thưởng của lãnh đạo đối với các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, 

các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên 

địa bàn thị xã. 

- Khắc phục, sửa chữa trang thiết bị, hệ thống loa truyền thanh kịp thời thông 

tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã. 

- Tiếp tục thực hiện thời lượng phát sóng 05 lần mỗi ngày ( kể cả thứ bảy và 

Chủ nhật): 

+ Buổi sáng: từ 05 giờ đến 06 giờ 30 phút; từ 09 giờ đến 09 giờ 15 phút. 

+ Buổi trưa: từ 12 giờ đến 12 giờ 57 phút. 

+ Buổi chiều: từ 15 giờ đến 15 giờ 15 phút; từ 17 giờ đến 18 giờ 45 phút. 

 * Ngoài ra, Đài Truyền thanh thị xã sẽ thực hiện phát sóng đột xuất theo yêu 

cầu của lãnh đạo Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã. 

 * Thời gian thực hiện từ ngày 20/9/2021 đến khi có thông báo mới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 - Đề nghị Trạm truyền thanh các xã, phường thực hiện tiếp âm đầy đủ theo các 

khung giờ, buổi phát thanh nêu trong kế hoạch này, phát thanh trên tần số 100.1Mhz. 



- Trưởng Đài Truyền thanh chịu trách nhiệm chung và định hướng nội dung 

tuyên truyền phải phù hợp với định hướng tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-

19 thị xã Ngã Năm.  

- Phó Trưởng Đài Truyền thanh chịu trách nhiệm định hướng nội dung tuyên 

truyền và biên tập chương trình phát thanh; phân công phóng viên, phát thanh viên, kỹ 

thuật viên thực hiện chương trình. 

- Yêu cầu viên chức Đài Truyền thanh thị xã Ngã Năm thực hiện nghiêm kế 

hoạch này. 

- Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 47/KH-ĐTT, ngày 16/8/2021 của Đài 

Truyền thanh thị xã Ngã Năm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 82 /KH-UBND, ngày 

17/9/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn thị xã Ngã 

Năm của Đài Truyền thanh thị xã Ngã Năm./. 

 

       TRƯỞNG ĐÀI 

Nơi nhận: 

- LĐ Sở TTTT tỉnh( để báo cáo); 

- TT.UBND thị xã ( để báo cáo); 

- Ban TG thị xã (để báo cáo); 

- UBND xã, phường; 

- Lưu VT.                                                             Nguyễn Thanh Nam 
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