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Điện Biên, ngày    tháng 12 năm 2020 
                                                            ơ           

KẾ HOẠCH  

Nội dung, tin bài đăng trên Website và trang fanpage Dự án PTTTTD tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2017 - 2021 do Unicef tài trợ, quý IV/2020 

 

Để duy trì đăng tải thường xuyên hoạt động của Website và trang fanpage 

thuộc Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2021; 

Ban biên tập xây dựng kế hoạch nội dung tin, bài đăng trên Website và trang 

fanpage Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên, quý IV/2020, nội dung cụ 

thể như sau: 

I. NỘI DUNG 

TT Thể loại Nội dung Đơn vị thực hiện 
Thời gian 

chuyển bài 

I 

Tháng 12/2020 - Chủ đề: Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS và tháng hành 

động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và tăng cường tuyên truyền phòng 

chống Covid-19 trên phương tiện thông tin đại chúng. 

1 
Tin hoạt 

động 

Phản ánh hoạt động của các 

hợp phần 

Hợp phần Y tế, Giáo 

dục, Bảo vệ Trẻ em, 

Nước sạch và VSMT; 

Sở Kế hoạch Đầu tư 

Cập nhật theo 

hoạt động 

2 Bài sưu tầm 
Dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ 

trong dịch Covid - 19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

28/12 

3 Bài sưu tầm 

Lời khuyên dinh dưỡng cho 

trẻ dưới 2 tuổi trong mùa 

dịch Covid-19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

28/12 

4 Bài sưu tầm 

Chăm sóc dinh dưỡng cho 

trẻ đang tuổi bú mẹ như thế 

nào trong mùa dịch 

COVID-19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

28/12 

5 

Bài viết 

(phổ biến, 

phản ánh) 

Tăng cường công tác 

phòng, chống Covid-19 

trong trường học trong tình 

hình mới 

Hợp phần Giáo dục 

 

Trước ngày 

28/12 

6 

Bài viết 

(phổ biến, 

phản ánh) 

Tăng cường các biện pháp 

phòng, chống Covid -19 

trong tình hình mới 

Hợp phần Bảo vệ trẻ 

em 

Trước ngày 

28/12 

7 

Bài viết(phổ 

biến, phản 

ánh) 

Tăng cường các hoạt động 

truyền thông phòng, chống 

COVID-19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

28/12 

8 Bài sưu tầm 
Dinh dưỡng cho trẻ Mầm 

Non trong mùa dịch 
Khoa Truyền thông Trước ngày 
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TT Thể loại Nội dung Đơn vị thực hiện 
Thời gian 

chuyển bài 

COVID-19 GDSK - TTKSBT 28/12 

9 Bài sưu tầm 

Làm thế nào bảo đảm chế 

độ dinh dưỡng cho trẻ 

trong mùa dịch Covid-19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

28/12 

10 Bài sưu tầm 

Dinh dưỡng thế nào để 

giúp tăng sức đề kháng 

trong mùa dịch Covid-19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

28/12 

11 Bài sưu tầm 

9 khuyến cáo của Bộ Y tế 

về phòng chống dịch 

Covid-19 trong tình hình 

mới 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

28/12 

12 Bài sưu tầm 

Tăng cường phòng, chống 

dịch COVID-19 trong 

trường học 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

28/12 

13 Bài sưu tầm 
Ý nghĩa của Ngày Dân số 

Việt Nam 26/12 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

28/12 

14 

Phóng sự, 

khoa giáo 

hình 

Tăng cường công tác 

phòng chống Covid-19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT phối 

hợp với hợp phần của 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Thời gian, địa 

điểm, thành 

phần, nội 

dung có giấy 

mời phối hợp 

cụ thể 

II 
Tháng 1/2021 - Chủ đề: Phòng chống dịch bệnh và tăng cường tuyên truyền 

phòng chống Covid-19 trên phương tiện thông tin đại chúng. 

1 
Tin hoạt 

động 

Phản ánh hoạt động của 

các hợp phần 

Hợp phần Y tế, Giáo 

dục, Bảo vệ Trẻ em, 

Nước sạch và VSMT; 

Sở Kế hoạch Đầu tư 

Trước ngày 

10/01/2021 

2 Bài sưu tầm 

Cách chăm sóc trẻ em 

phòng chống dịch 

COVID-19 hiệu quả 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

10/01/2021 

3 Bài sưu tầm 

Rửa tay cho trẻ bao nhiêu 

lần là đủ để phòng chống 

Covid-19 an toàn 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

10/01/2021 

4 Bài sưu tầm 

Cẩm nang dinh dưỡng 

phòng COVID-19 dành 

cho các bà nội trợ 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

10/01/2021 

5 

Bài viết 

(phổ biến, 

phản ánh) 

Đảm bảo an toàn cho học 

sinh trong trường học 

phòng dịch COVID-19 

Hợp phần Giáo dục 

 

Trước ngày 

10/01/2021 

6 

Bài viết 

(phổ biến, 

phản ánh) 

Bảo vệ trẻ em trong bối 

cảnh dịch COVID-19 
Hợp phần Bảo vệ trẻ em 

Trước ngày 

10/01/2021 
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TT Thể loại Nội dung Đơn vị thực hiện 
Thời gian 

chuyển bài 

7 

Bài viết 

(phổ biến, 

phản ánh) 

Đảm bảo nguồn nước 

sạch cho người dân ở 

nông thôn 

Hợp phần Nước sạch, vệ 

sinh môi trường 

Trước ngày 

10/01/2021 

8 Bài sưu tầm 
Dinh dưỡng và tương tác 

sớm 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

10/01/2021 

9 Bài sưu tầm 
Nuôi con bằng sữa mẹ 

trong mùa COVID-19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

10/01/2021 

10 Bài sưu tầm 

Chăm sóc phụ nữ mang 

thai trong mùa dịch 

COVID-19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

10/01/2021 

11 Bài sưu tầm 

Vệ sinh nhà cửa phòng 

dịch bệnh COVID – 19 

như thế nào cho đúng 

cách, triệt để 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

10/01/2021 

13 Bài sưu tầm 

Bố mẹ làm ngay những 

điều này giúp con yêu 

phòng tránh Covid-19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT 

Trước ngày 

10/01/2021 

14 

Phóng sự, 

khoa giáo 

hình 

Tăng cường công tác 

phòng chống Covid-19 

Khoa Truyền thông 

GDSK - TTKSBT phối 

hợp với hợp phần Sở 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Thời gian, địa 

điểm, thành 

phần, nội 

dung có giấy 

mời phối hợp 

cụ thể 

 

*) Lưu ý: Về yêu cầu đối với các tin, bài 

- Các tin, bài ghi rõ tác giả và đơn vị công tác; bài sưu tầm ghi rõ nguồn 

sưu tầm. 

- Tin hoạt động đề nghị cập nhật và gửi kịp thời (kèm theo ảnh). 

- Các bài phản ánh, bài phổ biến kiến thức: cỡ chữ 14 không dài quá 01 

trang A4 (gồm 300 - 350 từ); có ảnh minh họa. 

- Các tin, bài, ảnh xin gửi về địa chỉ mail: nguyenhient4gdb@gmail.com  

hoặc xuanbayt4gdb@gmail.com  theo nội dung và kế hoạch thời gian trên để 

biên tập; trình duyệt lãnh đạo và đăng bài đạt kế hoạch. 

II. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

Nguồn kinh phí: Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện biên 

Mức chi trả cụ thể như sau: 

- Thù lao cập nhật, biên tập, kiểm duyệt tin, bài trên Website: 6.000.000 

đồng/tháng/Ban quản trị, biên tập (01 quản trị mạng và 3 biên tập viên). 

- Thù lao cập nhật tin, bài trên trang Fanpage: 720.000 đồng/tháng. 

- Chi trả tin và bài sưu tầm: 200.000 đồng/01 tin, bài. 

- Bài viết, bài phản ánh, bài phổ biến kiến thức: 500.000 đồng/01 bài. 

mailto:nguyenhient4gdb@gmail.com
mailto:xuanbayt4gdb@gmail.com
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tiểu ban Quản lý Dự án Sở Y tế 

- Đầu mối lập kế hoạch phối hợp viết tin, bài đăng trênWebsite và trang 

fanpage thuộc Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 

2021; 

- Viết, cung cấp tin, bài tăng cường tuyên truyền phòng chống covid-19 

trên phương tiện thông tin đại chúng của Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện theo 

Kế hoạch tin, bài trên; 

- Biên tập, đăng tải, duy trì vận hành theo dõi hoạt động của thư mục, 

trang fanpage của Dự án. 

2. Đề nghị các Tiểu ban Quản lý Dự án: Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   

- Cử cán bộ phối hợp viết, cung cấp tin, bài nhằm thông tin các mặt hoạt 

động của Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện theo Kế hoạch tin, bài trên. 

- Hỗ trợ các nội dung chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phụ trách 

trong biên tập tin, bài đăng tải trên thư mục, fanpage. 

- Phối hợp, cử cán bộ lên hình trả lời phỏng vấn trong các bài phóng sự, 

khoa giáo về các chương trình thuộc Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện. 

Trên đây, là Kế hoạch nội dung, tin bài đăng trên Website và trang 

fanpage, quý IV/2020 của Tiểu ban Quản lý Dự án Sở Y tế, Dự án Phát triển trẻ 

thơ toàn diện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2021 do Unicef tài trợ, đề nghị các 

đơn vị phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào 

tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đ/c Giám đốc Sở Y tế (b/c); 

- Các thành viên BQT, BBT “Website và 

fanpage DAPTTTTD tỉnh Điện Biên GĐ 2017 - 

2021”; 

- TT Nước sạch & VSMTNT; 

- TT Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: TBQLDA Sở Y tế./.                                  

 

TRƯỞNG TIỂU BAN 

QLDA SỞ Y TẾ 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Lường Văn Kiên 
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