UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 266 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 4 năm 2020

V/v tăng cường kỷ luật truyền thông
phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc);
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản bản tin;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT & Thể thao các huyện, thành phố.
Hiện nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam đã chuyển
sang giai đoạn 3, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi sự chung tay, thực hiện quyết
liệt của các cấp, ngành. Do vậy, công tác truyền thông cũng phải được quan tâm,
đẩy mạnh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số
1090/BTTTT-CBC ngày 31/3/2020, chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số
2336/UBND-TH2 ngày 01/4/2020 về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng
chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền Thông trân trọng đề nghị các cơ
quan, đơn vị chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; chỉ
đạo các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh, bản tin, cổng thông tin điện tử của cơ
quan, đơn vị, địa phương, hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố, đài
truyền thanh các xã, phường, thị trấn thông tin kịp thời, minh bạch, trong đó chú
trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cả cộng
đồng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động thông tin về kết quả điều trị để tránh
hoang mang trong xã hội; thông tin nhiều hơn về cách phòng tránh dịch bệnh các
biện pháp phòng, chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, tránh đưa các thông
tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh.
Qua công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức
tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng
dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và

chính quyền địa phương.
2. Cử người phát ngôn, có đầu mối cung cấp thông tin hoặc có thông cáo
báo chí về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn để
báo chí đưa tin thống nhất, chính xác, tránh sai sót (đặc biệt tránh việc vội
vàng cung cấp cho báo chí các thông tin còn đang trong giai đoạn xác minh,
bàn bạc chưa ngã ngũ...); bảo đảm cung cấp thông tin theo đúng tinh thần chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch
bệnh Covid-19.
3. Đẩy mạnh tuyên truyền giải pháp của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương
trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo
an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân.
4. Phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo quy định của pháp
luật đối với các hành vi thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công
tác phòng, chống dịch và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương.
5. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
6. Trong trường hợp cần thiết liên quan đến công tác thông tin, tuyên
truyền, đề nghị các đơn vị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn
thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối
hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Báo chí, Cục TTCS (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban TGTU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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