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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG 

             BAN THƯỜNG VỤ 
  

              Số: 243 /KH-BTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

          Đà Nẵng, ngày 12  tháng 02  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây 

ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 Thực hiện Công văn số 3990/ĐCT-TG, ngày 31/01/2020 của Đoàn Chủ tịch 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Công văn số 3942-CV/TU ngày 31/01/2020 của 

Thành ủy Đà Nẵng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

virus Corona gây ra; Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban 

Thường vụ Hội LHPN TP Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ 

đối với công tác phòng chống dịch bệnh, kiên quyết không để dịch lây lan, góp phần 

đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của HV, PN và nhân dân. 

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo 

Hội LHPN các quận, huyện, đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên và Ban Tuyên 

giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động: 

-  Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TTG 

ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra tới các cấp Hội và toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan/đơn vị.   

- Chủ động tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch theo chỉ đạo 

của chính quyền và cấp ủy địa phương theo từng cấp độ dịch bệnh; phối hợp với 

ngành y tế và các ngành chức năng trong quá trình phòng chống dịch. 

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1030/BTV- GĐXH ngày 31/01/2020 của Ban 

Thường vụ Hội LHPN thành phố về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do virus Corona gây ra; Công văn số 1041/BTV-VP ngày 12/02/2020 của 

BTV Hội LHPN thành phố v/v lùi thời gian tổ chức Chương trình Tuyên dương 

ĐHTT và trao Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2019,  tập trung hoạt 

động PC dịch bệnh 2019-nCoV. 

2. Các hoạt động cụ thể 

a) Công tác tuyên truyền, vận động 

https://soyte.danang.gov.vn/documents/237204/421346/389+qd.signed.PDF/6aba36f1-b975-42c0-a1dd-930397521b82
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- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo 

phòng chống dịch bệnh của ngành y tế, Tổng đài 1022 của thành phố, Báo phụ nữ 

Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tích cực tuyên truyền, vận động, cung cấp kiến thức và hướng dẫn kỹ năng 

cho hội viên, phụ nữ và vận động chị em tuyên truyền tới người thân trong gia đình 

về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch do chủng mới virus 

Corona gây ra; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của phụ nữ, người dân và 

cộng đồng trong việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh. 

- Tham gia phát hành các tờ rơi, tài liệu khuyến cáo về PC dịch bệnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Hội 

(website, trang mạng xã hội facebook, zalo, nhóm email...). Đa dạng hoá các hình 

thức chia sẻ thông tin từ website và trang facebook Phụ nữ Đà Nẵng - Lắng nghe và 

Chia sẻ của Hội LHPN thành phố nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho 

hội viên phụ nữ về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống và hoạt động của các 

cấp Hội trong phòng chống dịch. Mỗi cấp Hội đăng ký 01 tài khoản Facebook của 

đơn vị hoặc tạo 01 trang fanpage trên facebook (có gắn tên của đơn vị) để kết nối với 

nhóm facebook “Phụ nữ Đà Nẵng - Lắng nghe và chia sẻ” nhằm tuyên truyền, trao 

đổi, chia sẻ rộng rãi các nội dung về công tác Hội, phong trào phụ nữ đến cán bộ, 

HVPN và người dân thành phố.  

- Tạm dừng các hoạt động hội họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông 

người và có hình thức tổ chức sinh hoạt hội viên phù hợp thực tế. 

- Tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực giữ vệ sinh môi trường, 

vệ sinh nhà ở và nơi làm việc để tránh lây lan dịch bệnh. 

b) Công tác hỗ trợ 

- Trang bị khẩu trang, xà phòng, cồn diệt khuẩn tại các bộ phận, cơ quan, đơn 

vị có liên quan đến tiếp công dân và tiếp xúc với hội viên phụ nữ. 

- Tổ chức các điểm cấp phát khẩu trang, xà phòng miễn phí cho HV, PN. 

 - Hỗ trợ người bệnh khi cần thiết (theo sự chỉ dẫn của ngành Y tế và sự đồng ý 

của lãnh đạo địa phương, đơn vị). 

 c) Công tác phối hợp 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động HV, PN và cộng đồng áp dụng các biện pháp PC dịch bệnh. 

- Phối hợp với ngành y tế và các ngành chức năng trong quá trình phòng chống 

dịch. Nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp nghi 

nhiễm bệnh tới các cơ quan có thẩm quyền/cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt khi có người 

nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc đã bị nhiễm bệnh (nếu xảy ra) để phối hợp xử lý. 

- Phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền các trường hợp đưa thông tin 

không chính xác, tăng giá bán khẩu trang, phát hiện các đối tượng gom mua khẩu 

trang y tế dùng một lần rồi bán lại, ... gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống hội 

viên phụ nữ và nhân dân. 
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- Phối hợp giám sát và tuyên truyền các cơ sở giáo dục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập tư thục cho học sinh và trẻ nghỉ học theo quyết định của UBNDTP. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng 

- Phân công Ban Gia đình - Xã hội tham mưu các văn bản chỉ đạo, đôn đốc Hội 

LHPN các quận, huyện, đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên triển khai thực hiện kế 

hoạch; đề xuất các hình thức hoạt động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; người dân khi cần 

thiết; tổng hợp tình hình hoạt động, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên với TW 

Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy và UBND thành phố về công tác phòng chống dịch. 

- Phân công Ban Tuyên Giáo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh; nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ, phản ánh kịp thời với Thường 

trực để có phương pháp xử lý. 

- Phân công Văn phòng trang bị các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch tại  

cơ quan Thành Hội; các cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ 

trợ phòng chống dịch.  

- Cán bộ phong trào phụ trách các quận/huyện, ĐVTT, ĐVTV năm 2020 

thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến và hoạt động của các cấp Hội tại địa 

phương, đơn vị để đôn đốc, triển khai kế hoạch; tổng hợp thông tin báo cáo kịp thời 

Trưởng đoàn phụ trách và Ban Gia đình - Xã hội để tổng hợp báo cáo Thường trực. 

2. Hội LHPN quận, huyện, đơn vị và Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn 

Lao động   

- Chủ động xây dựng và chỉ đạo cơ sở thực hiện kế hoạch tại địa phương, đơn 

vị mình. 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời về Hội LHPN thành phố 

qua Ban Gia đình - Xã hội và các cơ quan liên quan tình hình hoạt động phòng chống 

dịch bệnh tại cơ sở. 

 Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đề nghị Hội LHPN 

các quận, huyện, đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên và Ban Tuyên giáo - Nữ công 

Liên đoàn Lao động khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thông tin liên 

hệ về Hội LHPN thành phố (qua Ban Gia đình - Xã hội: chị Trần Thị Thu Huyền - 

Trưởng ban, ĐT: 0236.3892558; 0904466092). 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                        
- ĐCT TW Hội LHPN VN; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực UBND TP; 

- UBMTTQVNTP; 

- Hội LHPN các quận/huyện; ĐVTT;  

   Ban TG-NC LĐLĐ;                                                               

- TT,TV Hội; cán bộ Hội LHPNTP;  

- Lưu: VT, Ban GĐXH Hội LHPN TP; 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH        

 
Nguyễn Thị Thu Hà 
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