
1 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG 

             BAN THƯỜNG VỤ 
 

                Số: 252/KH-BTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới  

trong hệ thống Hội LHPN thành phố Đà Nẵng 

 
 

 Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

v/v “Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”; đồng thời 

hưởng ứng phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Đà 

Nẵng xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ 

thống Hội, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- 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 hội viên phụ nữ và 

nhân dân. 

- Phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện 

kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng 

cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức thăm hỏi, động viên các đơn vị điều trị bệnh nhân mắc Covid -19, 

đơn vị cách ly người nghi nhiễm Covid -19 và đơn vị chăm sóc người lớn tuổi, có 

nguy cơ cao mắc Covid-19 

- Thời gian: Tháng 3/2020. 

- Số  đơn  vị (dự kiến thăm) 05 đơn vị, gồm:  Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; Khoa 

Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng; Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà 

Nẵng, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ; Trung tâm Phụng dưỡng 

Người có công Cách mạng thành phố. 

- Nội dung: Thăm hỏi, tặng quà động viên. 

 



2 

 

2. Tổ chức phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Thời gian: 8h00 ngày 20/3/2020. 

- Địa điểm: Hội trường Hội LHPN TP. 

- Nội dung: Phát động và trao bảng ủng hộ cơ sở vật chất (khẩu trang; xà 

phòng; vải...). 

3. Hội nghị quán triệt, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho cán 

bộ chủ chốt, Báo cáo viên Hội LHPN các cấp. 

- Thời gian: Tháng 3/2020 ( dự kiến ngày 24/3) 

- Số lượng: 2 cuộc (40 người/cuộc) 

- Nội dung: Quán triệt các văn bản, tuyên truyền và cung cấp thông tin phòng, 

chống Covid-19. 

4. Tổ chức điểm cấp phát sản phẩm phòng, chống dịch Covid (tờ rơi, 

khẩu trang, xà phòng) tại trụ sở cơ quan Hội LHPN TP Đà Nẵng. 

- Thời gian: Định kỳ sáng thứ 5 hàng tuần (Dự kiến bắt đầu từ tuần cuối 

tháng 3 và kết thúc  cuối tháng 4/2020, tùy theo nguồn lực, sẽ kéo dài hoặc tăng tần 

suất lên 2 buổi/tuần). 

- Đối tượng tuyên truyền, nhận sản phẩm: Hội viên phụ nữ và nhân dân TP. 

- Đơn vị chủ trì: Hội LHPN TP. 

- Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Hội LHPN các 

quận, huyện và đơn vị trực thuộc. 

- Cách thức thực hiện:  

+ Hội LHPN thành phố chịu trách nhiệm chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất (tờ 

rơi, xà phòng, nước sát khuẩn...). 

+ Hội LHPN các quận, huyện và đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên đóng góp 

kinh phí, khẩu trang vải tự may và các sản phẩm phòng, chống dịch Covid-19 khác ( Căn 

cứ vào số lượng đăng ký  ủng hộ tại  Lễ phát động ngày 20/3, Hội LHPN TP sẽ điều phối). 

- Dự kiến mỗi lượt phát/1buổi: 500 bánh xà phòng; 500 nước sát khẩu và 

1.000 khẩu trang vải. (Tổng cộng 5 lượt: 5.000 bánh xà phòng, nước sát khẩu 

và 5.000 khẩu trang) 

5. Biên soạn và phát hành tờ rơi phòng, chống dịch Covid-19 

- Số lượng: 5.000 tờ. 
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- Thời gian: Tháng 3- 4/2020. 

- Đối tượng tuyên truyền: Hội viên phụ nữ và nhân dân thành phố. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng 

- Giao trách nhiệm cho Ban Gia đình - xã hội tham mưu theo dõi và đôn đốc 

các quận, huyện, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo 

thông tin cho TW Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy và UBND thành phố về công tác 

phòng, chống dịch trong hệ thống Hội. 

- Giao Văn phòng chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện việc cấp phát sản phẩm 

hàng tuần tại cơ quan thành Hội (theo yêu cầu tại điểm 4 của Kế hoạch này).  

- Ban Tuyên giáo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, viết tin bài và 

đăng tải thông tin trên Web, Facebook của Hội LHPN TP. 

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

đoàn Lao động TP   

- Chủ động xây dựng và chỉ đạo cơ sở thực hiện theo kế hoạch của địa 

phương, đơn vị mình. 

- Tích cực hưởng ứng các hoạt động do Hội LHPN TP tổ chức. 

- 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 về tình hình hoạt động tham gia 

phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở. 

 Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trong 

hệ thống Hội LHPN 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 

nghiêm túc triển khai thực hiện.  

Nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ về Hội LHPN thành phố qua Ban 

Gia đình - Xã hội (Chị Trần Thị Thu Huyền - Trưởng ban, ĐT: 0904466092). 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

  PHÓ CHỦ TỊCH  

 

Tăng Hoàng Hôn Thắm 

 

Nơi nhận:                                                                        
- ĐCT TW Hội LHPN VN; 

- Thường trực Thành ủy; 

- UBND TP; 

- UBMTTQVNTP; 

- Hội LHPN các quận/huyện; ĐVTT;  

   Ban TG-NC LĐLĐ;                                                               

- TT,TV Hội;  

- Lưu: VT, Ban GĐXH Hội LHPN TP; 
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