
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

 

Số:  64 /KH-ĐHSPTDTTHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi sinh viên trở lại trường học 

tập trung trong trạng thái bình thường mới 

 

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Quy định tạm thời 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19’ Hướng dẫn số 24-

HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.  

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy 

mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình 

và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19. 

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện 

đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Căn cứ Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp ở cơ sở giáo dục. 

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-BGDĐT ngày 06/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

truyền thông chống dịch bệnh nCoV trong trường học. 

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. 

Căn cứ Công văn số 2104-CV/ĐUK ngày 07/02/2022 của Đảng ủy khối các trường 

đại học, cao đẳng Hà Nội về việc chuẩn bị phương án cho sinh viên học tập trung trở lại. 

Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội xây dựng kế hoạch truyền 

thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi sinh viên trở lại trường học tập trung trong 

trạng thái bình thường mới như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chủ động thông tin rộng rãi, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 gây ra. Giải thích, hướng dẫn rõ cách phòng, chống, các biện pháp ứng phó có hiệu 

quả, góp phần đảm bảo sức khỏe của người học, viên chức, sĩ quan, người lao động và 

cộng đồng. Tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là các bậc phụ huynh về các giải pháp 

nhằm ứng phó, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

a) Nội dung truyền thông tập trung vào những chỉ đạo, điều hành của Bộ, Đảng 

ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, của Nhà trường đối với việc phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Hoạt động và kết quả triển khai việc phòng, chống, ứng phó với 

dịch bệnh tại Nhà trường. Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề báo chí, dư luận phản ánh; 

thông tin đầy đủ kết quả xử lý cho báo chí, dư luận. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-quyet-128-NQ-CP-2021-Quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-COVID19-490931.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-4726-bgddt-gdtc-bo-giao-duc-va-dao-tao-211232-d6.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-4726-bgddt-gdtc-bo-giao-duc-va-dao-tao-211232-d6.html


b) Tổ chức truyền thông chủ động, kịp thời, minh bạch và đầy đủ. 

c) Bám sát các chỉ đạo, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

bám sát các khuyến cáo của WHO, ngành Y tế; bám sát diễn biến dịch. 

d) Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Trung tâm Truyền thông giáo dục của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung 

ương, địa phương. 

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

1. Truyền thông hướng dẫn việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh 

- Truyền thông rộng rãi các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc phòng, chống, ứng 

phó với dịch bệnh của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo của Bộ, của địa phương. 

- Truyền thông hoạt động chỉ đạo phòng chống, ứng phó với dịch của Ban Chỉ 

đạo Bộ, của địa phương và Nhà trường 

- Xây dựng, triển khai kịch bản truyền thông theo các tình huống diễn biến của 

dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra trong Trường. 

- Căn cứ các tài liệu, khuyến cáo của WHO, Bộ Y tế, Sổ tay đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch Covid-19 trong trường học (ban hành kèm theo Quyết định số 

406/QĐ-BGĐT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) xây dựng 

chương trình phát thanh hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 gây ra phát trên hệ 

thống truyền thanh của Trường.  

- Thiết lập kênh thông tin chuyển tải liên tục các thông tin liên quan đến phòng 

chống dịch bệnh tới từng đơn vị; làm tốt công tác phòng, chống, ứng phó với dịch. 

3. Truyền thông định hướng người học trở lại trường học 

- Truyền thông các văn bản chỉ đạo về việc hướng dẫn đưa người học trở lại trường học. 

- Truyền thông làm rõ các lý do người học trở lại trường học: 

+ Công tác vệ sinh, khử trùng và sẵn sàng các phương án, biện pháp phòng tránh 

dịch khi đón học sinh trở lại trường học. 

+ Ý kiến của WHO, Bộ Y tế, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế khi đưa người 

học trở lại trường học. 

- Truyền thông hướng dẫn các giải pháp phòng, chống dịch cho người học, viên 

chức, sĩ quan, người lao động khi trường học hoạt động trở lại. Đảm bảo bám sát diễn 

biến của dịch và các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Truyền thông hướng dẫn các lớp, khóa thực hiện việc học bù, lùi thời gian các 

mốc trong kế hoạch năm học (nếu cần). 

- Truyền thông công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo về việc phòng chống, ứng phó 

với dịch sau khi người học trở lại trường học. 

- Truyền thông sự vào cuộc tích cực của các đơn vị việc đưa người học trở lại 

trường học sau những ngày nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

III. CÁC HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU  

1. Tuyên truyền trên trên nền tảng số, internet, trang thông tin điện và mạng xã 

hội (Facebook, Zalo, Youtube…) 

2. Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; tiếp sóng chương trình thời sự Đài 

tiếng nói Việt Nam. 



3. Tuyên truyền, thông tin, cổ động trực quan: băng - rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích 

trong Nhà trường.  

4. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt chuyên môn. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đơn vị truyền thông  

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu ban hành Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh hoạt động chuyên môn trong trạng thái bình thường mới. 

- Đầu mối liên hệ với các cơ quan truyền thông, các tổ chức, chuyên gia trong việc 

tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông. 

- Nắm và dự báo sát tình hình tư tưởng, dư luận, đấu tranh, phản bác kịp thời 

thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin, tuyên truyền, 

tạo động lực để chiến thắng dịch bệnh; tuyên truyền, động viên, cổ vũ toàn Trường tích 

cực tham gia phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển chuyên môn.  

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng liên quan định hướng và tổ chức các 

hoạt động thông tin, tuyên truyền trong Nhà trường. 

- Tổ chức xây dựng chương trình phòng chống Covid-19 phát trên hệ thống loa 

truyền thanh của Trường về nội dung hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19 

cũng như khơi dậy tinh thần lạc quan, tin tưởng cho toàn Trường; chuyển tải những nỗ 

lực tích cực của cả nước thực hiện công cuộc chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

- Hàng ngày tiếp sóng chương trình thời sự Đài tiếng nói Việt Nam. 

- Tổ chức in thông tin, cổ động trực quan: băng - rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích in 

thông điệp “5K” mỗi sảnh cầu thang ký túc xá. 

- Tăng cường các tin bài trên trang thông tin điện và mạng xã hội (Facebook, Zalo, 

Youtube…)  

- Tổ chức truyền thông về việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh trên Cổng 

thông tin điện tử của Trường. Phối hợp với đầu mối các đơn vị trong Trường để triển 

khai thực hiện kế hoạch truyền thông một cách chủ động, thống nhất. 

2. Trạm Y tế 

- Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các vấn đề liên quan tới công 

tác phòng, chống dịch; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, tâm lý cho đội ngũ nhân viên 

y tế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc, vừa 

là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh chủ động phòng ngừa và giữ gìn, nâng 

cao sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị truyền thông Nhà trường trong chỉ đạo, định hướng 

và tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. 

3. Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên; Trung tâm Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

- Tổ chức quán triệt cho sinh viên do đơn vị mình quản lý thực hiện quy định về 

phòng chống Covid-19 thông qua các qua hội nghị, sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, 

hàng tháng, có đánh giá cụ thể. 



- Cung cấp thông tin về công tác tổ chức hoạt động phòng chống Covid-19  trong 

sinh viên và giới thiệu những tấm gương điển hình cho đơn vị truyền thông trong hoạt 

động phòng, chống Covid-19. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo, định hướng và tổ 

chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong Nhà trường. 

- Phối hợp với đơn vị truyền thông của Trường cử sinh viên tham gia Tổ phát 

thanh để tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh phòng chống Covid-19.  

- Thiết lập, kết nối hệ thống liên lạc sinh viên các khóa... để nắm bắt và cung cấp 

thông tin rộng rãi tới sinh viên. 

4. Phòng Quản trị - Thiết bị 

Bố trí lại hệ thống loa truyền thanh và phòng phát thanh để đảm bảo thông tin 

trong toàn Trường. 

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính  

Sắp xếp, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch này. 

 6. Các đơn vị  

- Căn cứ vào kế hoạch này, Trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm cung cấp 

thông tin, tổ chức tuyên truyền về các hoạt động, phòng chống ứng phó với dịch theo nội 

dung của kế hoạch. 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch Covid-19  trong đơn 

vị mình. 

- Cung cấp thông tin cho đơn vị truyền thông công tác tổ chức hoạt động về phòng 

chống Covid-19 của đơn vị mình; giới thiệu những tấm gương điển hình trong hoạt động 

phòng, chống Covid-19. 

- Nắm chắc tình hình tư tưởng của các thành viên trong đơn vị mình; Phối hợp 

với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động, chương trình tình nguyện, từ thiện, hỗ 

trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, 

người có hoàn cảnh khó khăn. Vận động viên chức, sĩ quan, người lao động, người học 

đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 

Trên đây là Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi sinh 

viên trở lại trường học tập trung trong trạng thái bình thường mới, đề nghị các đơn vị 

quán triệt, tổ chức triển khai theo đúng nội dung trên đảm bảo đúng mục đích yêu cầu 

đã đề ra./ 
 

Nơi nhận: 

- ĐU-HĐT, BGH; (Để B/cáo) 

- Các đơn vị; 

- Các tổ chức đoàn thể;      (Để t/hiện) 

- Lưu VT; TCCB&TT. 
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