
1 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 64 /STTTT-TTBCXB 

V/v đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona gây ra và kịp thời phát 

hiện, xử lý thông tin sai sự thật về dịch bệnh 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Đắk Nông, ngày 02  tháng 02 năm 2020 

               Kính gửi:   

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Văn phòng/ Phóng viên đại diện các Báo Trung ương đóng 

chân trên địa bàn tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành hoạt động Trang thông tin điện tử; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Hiện nay, bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đang diễn biến rất 

phức tạp và nghiêm trọng. Ngày 31/01/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã 

ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona gây ra,                         

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường biện pháp phòng, chống trước các diễn biễn phức tạp 

mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây 

ra; Công văn số 267/BTTTT-TTCS ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc tuyên truyền  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do vi rút Corona gây ra; Công văn số 326/UBND-KGVX ngày 01/2/2020 về 

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

gây ra trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí; cơ quan hoạt 

động truyền thông, các đơn vị, địa phương tích cực triển khai đồng bộ các giải 

pháp truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus 

Corona (nCoV) trên báo chí, trang/cổng TTĐT và hệ thống thông tin cơ sở để 

mọi người dân được biết. Cụ thể như sau:  

1. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, Văn phòng đại diện, 

Phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền, cập nhật kịp thời 

về tình hình, diễn biến dịch bệnh cũng như công tác phòng, chống viêm phổi do 

virus Corona của cả nước và địa phương; kịp thời bác bỏ những thông tin sai sự 

thật, thông tin chưa được kiểm chứng về bệnh viêm phổi do virus Corona trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông.  

Việc tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 

79-CV/TW ngày 29/01/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 28/01/2020; thông tin do Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về 

việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 
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Corona gây ra; phản ánh nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các cấp và các địa 

phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Tăng thời lượng, số lượng các tin, bài khuyến cáo, hướng dẫn người dân 

nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao ý thức 

của người dân về việc tuân thủ các khuyến cáo, biện pháp của cơ quan chức 

năng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; không lơ là, chủ quan nhưng 

không được gây hoang mang, lo lắng trong xã hội; không để ảnh hưởng đến 

quan hệ đối ngoại với các nước. 

Cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác, đầy đủ trên tất cả các loại hình 

báo chí diễn biến 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 virus Conora gây ra, của Bộ Y 

tế và các cơ quan có thẩm quyền. 

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 báo chí nước ngoài. 

2. Đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thường xuyên đăng tải thông tin 

chính thống về tình hình, diễn biến dịch bệnh cũng như công tác phòng, chống 

dịch bệnh ở địa phương và cả nước trên trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị 

để thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh đến cán bộ, công chức, người 

lao động trong đơn vị và người dân chủ động phòng ngừa. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn: 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai tích cực 

công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở các thông tin chính 

thống do các cấp, ngành chức năng cung cấp; chú trọng phát huy hiệu quả hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở và Cổng TTĐT của địa phương để truyền tải được 

thông tin chính xác, đầy đủ đến đông đảo nhân dân. 

Tập trung thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống cơ sở 

truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã những thông tin 

khuyến cáo ngươi dân và cộng đồng để phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh theo tài 

liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp do chủng mới của virus Conora gây ra (gửi kèm theo). Tập trung thông 

tin khuyến cáo người dân cần hạn chế các hoạt động có nguy cơ gây bệnh và dấu 

hiệu nhận biết khi nhiễm bệnh để chủ động đi khám, thông báo ngay cho cơ sở y 

tế khi có các triệu chứng nghi ngờ. 

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và hệ thống truyền thông chủ động 

trong việc cập nhật thông tin về dịch bệnh từ các kênh thông tin chính thống của 

Bộ Y tế qua địa chỉ cập nhật thông tin thường xuyên về tình hình dịch bệnh sau 

đây:  

+ Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế: https://www.moh.gov.vn/ 

https://www.moh.gov.vn/
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+ Báo Sức khỏe và Đời sống: https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-

nhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html. 

- Khi thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Thông tin 

và Truyền thông khuyến nghị với các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, 

thành phố phải đảm bảo tính thống nhất, chính xác, đúng thực tế, chủ động định 

hướng thông tin, tránh xảy ra khủng hoảng truyền thông trước hình dịch bệnh 

đang diễn biến phức tạp. 

- Các địa phương chủ động kiểm soát thông tin trên địa bàn, đặc biệt là 

thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh viêm phổi hô 

hấp cấp do virus Corona (nCoV) trên địa bàn; kịp thời thông tin, phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông khi phát hiện có các thông tin sai sự thật, tin đồn 

thất thiệt gây ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh và gây hoang mang trong nhân 

dân. Đầu mối nhận thông tin, phối hợp xử lý vi phạm trong lĩnh vực truyền 

thông: 

- Bà Nông Thị Như Trang - Phó phòng Thông tin Báo chí Xuất bản, điện 

thoại: 0917057711, email: trangntn.stttt@daknong.gov.vn. 

- Ông Quách Công Ban - Chánh Thanh tra Sở, điện thoại: 0985518679, 

email: banqc.stttt@daknong.gov.vn 

(Gửi kèm văn bản này Công văn số 267/BTTTT-TTCS  của Bộ Thông tin và 

Truyền thông và Công văn số 369/BYT –TT-KT  của Bộ Y tế) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy ( b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ TTTT (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Sở Y tế (p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT Sở ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 
 

GIÁM ĐỐC 
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