
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-BCXB 

V/v phối hợp thực hiện công tác Phòng,  

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra  

Điện Biên, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

 

- Báo Điện Biên Phủ; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh Điện 

Biên; 

- Cơ quan có Cổng/Trang Thông tin điện tử tổng hợp; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các huyện, 

thị xã, thành phố.  

 

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông các cấp, các ngành 

trong tỉnh đã tích cực thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; tạo điều 

kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc nắm bắt thông tin kịp thời về 

tình hình dịch, mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống dịch để người 

dân nắm bắt, chủ động tự phòng chống. Tuy nhiên, bên cạnh đó đã xảy ra tình 

trạng các cơ quan báo chí tỉnh cũng như Trung ương sử dụng “tít” và nội dung 

thông tin bài viết không rõ ràng, không kiểm chứng thông tin từ các cơ quan chức 

năng, đăng phát thông tin thiếu tính chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh làm cho người đọc hiểu lầm, gây hoang mang trong dư luận. 

Thực hiện Công văn số 267/BTTTT-TTCS ngày 31/01/2020 của Cục 

Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, phòng 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona (nCoV) gây ra; Công văn số 

116/PTTH&TTĐT ngày 03/02/2020 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông 

tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông về phối hợp thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc 

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

(nCoV) gây ra. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan báo chí tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú 

tại tỉnh:  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, diễn biến của dịch bệnh; cập nhật 

thường xuyên, liên tục về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống 



ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ nguồn chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

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

(nCoV) gây ra, của Bộ Y tế, của tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền. 

Tuyên truyền kết quả xử lý của các cơ quan chức năng cho những hành vi 

vi phạm pháp luật về việc đăng phát, truyền, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình 

hình dịch bệnh để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, nhân dân trên địa bàn không vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, 

hoạt động trên mạng internet, mạng xã hội. 

Thông tin về tình hình dịch bệnh phải chính xác, rõ ràng, không sử dụng 

“tít” và nội dung bài nghi vấn, suy đoán, gán ghép liên hệ thiếu căn cứ, không 

đúng bản chất sự việc; thận trọng và phải kiểm chứng thông tin từ các cơ quan 

chức năng khi khai thác thông tin từ các cơ quan báo chí khác. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, 

thành phố và hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã 

Tiếp tục tập trung thời lượng, tần suất tuyên truyền phổ biến trên hệ thống 

cơ sở các nội dung của truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh 

cấp xã những thông tin khuyến cáo người dân và cộng đồng để phòng ngừa, hạn 

chế dịch bệnh theo tài liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Cục Thông tin 

cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. Khuyến cáo người dân cần 

hạn chế các hoạt động có nguy cơ gây bệnh và những dấu hiệu nhận biết khi 

nhiễm bệnh để chủ động đến các Trung tâm y tế khám và thông báo ngay cho cơ 

quan y tế khi có các triệu chứng kể trên. 

3. Các cơ quan có Cổng/Trang thông tin điện tử tổng hợp 

Đặt Baner dẫn đến mục “Virus nCoV - cập nhật mới liên tục” trên báo 

Đời sống và Sức khỏe - Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế để cập nhật, cung cấp 

thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh phục vụ sự cập nhật thông tin cho 

người đọc quan tâm. Tích cực tổng hợp, trích dẫn thông tin kịp thời các thông 

tin về tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai của các cấp, các ngành trong xử 

lý dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Tài liệu gửi kèm:  

+ Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona (nCoV) của Bộ Y tế. 

+ Văn bản số 369/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế. 

+ “Cẩm nang hỏi - đáp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới virut Corona (nCoV)” của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 



Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT.UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (để p/h chỉ đạo); 

- Đ/c Lê Văn Quý, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- PA03- CA tỉnh (để p/h); 

- Sở Y tế (để p/h); 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);  

- Lưu: VT, BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường 
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