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KẾ HOẠCH
Thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp do chủng mới vi rút Corona gây ra
của ngành Thông tin và Truyền thông
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT -TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước c ác d iễn
biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới c ủa
vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 02/02/2020 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện công tác p hòng, c hống d ịc h
viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Công văn số 267/BT TTTTTCS ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thô ng về việc tuyên
truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Coro na gây ra;
Công văn số 1858/CV-TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy về p hò ng, c hống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô -rô-na gây ra; Kế ho ạc h s ố
18/KH-UBND ngày 01/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống
bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh T iền
Giang, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạc h thô ng tin tuyên
truyền phòng, chống dịch b ệnh viêm đường hô hấp do chủng mới vi rút
Corona gây ra của ngành Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona gây ra để người dân địa
phương chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang lo lắng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các thông tin có liên quan đến
dịch bệnh trong phạm vi trên địa bàn tỉnh trên mạng xã hội; kịp thời phối hợp
các ngành chức năng xử lý theo pháp luật những thông tin sai sự thật về dịch
bệnh gây hoang mang trong xã hội ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống
dịch bệnh.
2. Yêu cầu:
Bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch
bệnh, trong đó:
- Xác định công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh là
nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm thực hiện sâu rộng, có hiệu quả nhằm góp phần
bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do
dịch bệnh gây ra.

- Kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những thông tin sai lệch, lợi dụng
tình hình để gây hoang mang trong xã hội và khó khăn trong công tác phòng,
chống dịch.
- Tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành Thông
tin và Truyền thông phải vào cuộc, tham gia công tác phòng, chống dịch; chủ
động phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan có liên quan phòng, chống dịch
có hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Thông tin về tình hình, diễn biến, công tác phòng, chống và các biện
pháp phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra trên địa bàn tỉnh.
- Kịp thời đăng tin, bài phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin
chưa được kiểm chứng về bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.
- Chủ động cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh tại website của Bộ y tế:
https://www.moh.gov.vn/ và Sở Y tế Tiền Giang: https://soyte.tiengiang.gov.vn đ ể
thông tin kịp thời đến người dân địa phương.
- Thông tin các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có khả năng thu
dung điều trị bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona gây ra (Công văn số
280/SYT-VP ngày 31/01/2020 của Sở Y tế).
- Công bố số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch do chủng mới
của vi rút Corona gây ra của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, số điện thoại: 0964.941.212
để người dân chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dịch bệnh.
- Kiểm tra, kiểm soát các thông tin có liên quan đến dịch b ệnh tro ng
phạm vi trên địa bàn tỉnh trên mạng xã hội; kịp thời phối hợp các ngành
chức năng xử lý theo pháp luật những thông tin sai sự thật về dịch bệnh
gây hoang mang trong xã hội ảnh hưởng xấu đ ến c ô ng tác p hòng, c h ống
dịch bệnh của địa phương.
III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN
- Đăng phát các tin, bài và tài liệu tuyên truyền trên hệ thống thông tin
cơ sở trên địa bàn tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; trên các mạng viễn thông
và thông tin điện tử của các doanh nghiệp viễn thông hoạt động tại Tiền Giang;
trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Cổng hành chính công
của tỉnh trên Zalo, Ứng dụng trên thiết bị di động...
- Truyền tải các khẩu hiệu, thông điệp tuyên truyền phòng, chống dịch
bệnh qua tin nhắn tin đến các thuê bao di động (Vinaphone; MobiFone; Viettel)
trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra, xử lý theo pháp luật những thông tin sai sự thật về dịch bệnh
gây hoang mang trong xã hội ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch
bệnh thuộc thẩm quyền của ngành thông tin và truyền thông.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang:
Tăng cường tin bài, chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng thích
hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và
Truyền thông tại Công văn số 267/BTTTT-TTCS ngày 31/01/2020; Công văn số
369/BYT-TT-KT của Bộ Y tế ngày 31/01/2020 và theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây
ra của tỉnh. Kịp thời đăng tin, bài phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin
chưa được kiểm chứng về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra và các trường hợp bị xử lý do thông tin sai sự thật về bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa ban tỉnh khi có
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền nhằm
răn đe, giáo dục.
2. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện:
Thông báo kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Thông
tin – Báo chí – Xuất bản), số điện thoại: 0273.3 888 848 hoặc 0933.00.55.77 khi
phát hiện các đối tượng thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong xã hội ảnh
hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã:
- Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã và Kế
hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị tích cực triển
khai công tác thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử cấp huyện, hệ
thống loa truyền thanh cơ sở ở khu dân cư đảm bảo thời gian phù hợp để truyền
tải được các biện pháp phòng tránh dịch bệnh đến người dân.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện các phương án nhằm kiểm
soát thông tin trên địa bàn, đặc biệt thông tin sai lệch, thông tin chưa được
kiểm chứng về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra trên địa bàn huyện; kịp thời trao đổi 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 hoạt động du lịch cũng như dư luận trong nhân dân. Đầu mối
trao đổi phối hợp: Ông Phạm Bửu Ngọc – Trưởng phòng Thông tin – Báo
chí – Xuất Sở TT&TT, số điện thoại: 0933.005577, địa chỉ email:
phambuungoc@tiengiang.gov.vn.
- Thực hiện chế độ báo cáo nhanh về Sở Thông tin và Truyền thông
trước 10 giờ hàng ngày qua địa chỉ email: duongchitam@tiengiang.gov.vn,
Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, điện thoại: 0919.236.834
để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (theo biểu mẫu đính kèm).
- Mốc thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ 09 giờ ngày hôm trước đến 09 giờ
ngày hôm sau.
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4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã;
Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Mỹ Tho:
- Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã
và Kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông, bố trí thời lượng hợp lý,
tăng cường phát sóng những thông tin khuyến cáo của Bộ Y tế đến người
dân địa phương để phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh viêm đường hô hấp do
chủng mới vi rút Corona gây ra (gửi kèm Công văn số 369/BYT-TT-KT ngày
30/01/2020 của Bộ Y tế). Tập trung thông tin tuyên truyền 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 quan y tế khi
có các triệu chứng của bệnh.
- Thực hiện chế độ báo cáo nhanh về Sở Thông tin và Truyền thông
trước 10 giờ hàng ngày qua địa chỉ email: duongchitam@tiengiang.gov.vn,
Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, điện thoại: 0919.236.834
để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (theo biểu mẫu đính kèm).
- Mốc thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ 09 giờ ngày hôm trước đến 09 giờ
ngày hôm sau.
5. Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính Viễn thông:
- Phối hợp với các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh
thực biện pháp tuyên truyền, thông báo phòng chống bệnh dịch để nhân dân trên
địa bàn tỉnh biết và phòng ngừa.
- Phân công ông Đinh Thanh Trung, Phó Trưởng phòng Công nghệ
thông tin và Bưu chính Viễn thông, số điện thoại: 0918.949.667 tiếp nhận
thông tin về việc vận chuyển các mặt hàng y tế dùng cho việc phòng chống dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra qua hệ thống bưu chính trên
địa bàn tỉnh.
6. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác phòng, chống
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra của các cơ quan
báo chí và hệ thống thông tin cơ sở; theo dõi chặt chẽ thông tin phòng chống
dịch bệnh trên mạng xã hội (qua phần mềm social.soc.gov.vn do Bộ TT&TT
triển khai) để phối hợp với các cơ quan thẩm quyền chủ động đấu tranh ngăn
chặn những thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội về tình
hình dịch bệnh.
- Chủ động phối hợp các ngành liên quan cung cấp kịp thời cho hệ
thống truyền thanh cấp huyện, xã đầy đủ về thông tin, tài liệu, hình ảnh,
video về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống và các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh.
- Phân công ông Dương Chí Tâm, Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí Xuất bản, số điện thoại: 0919.236.834 làm đầu mối liên hệ với các đơn vị để thực
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hiện chế độ báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh (Sở Y tế).
7. Thanh tra Sở:
- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở kiểm
tra, rà soát trên mạng xã hội các thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên địa bàn
tỉnh; kịp thời phối hợp các ngành chức năng tiếp nhận và xử lý theo pháp luật
những thông tin sai sự thật về dịch bệnh gây hoang mang trong xã hội ảnh
hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Phân công ông Dương Tam Kha, Thanh tra viên - Thanh tra Sở
TT&TT, số điện thoại: 0917.069.333 tiếp nhận và xử lý các thông tin sai sự thật,
gây hoang mang trong xã hội ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
- Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, xử lý các trường hợp thông tin sai
sự thật, tin đồn thất thiệt về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.
8. Văn phòng Sở:
- Tổ chức họp thông báo cho toàn tể cán bộ công chức, viên chức và
người lao động trong cơ quan về công tác phòng, chống dịch bệnh, các biện
pháp phòng ngừa; những lưu ý khi chia sẻ thông tin về dịch bệnh trên mạng xã
hội. Khi nghi ngờ có bệnh phải thực hiện ngay những biện pháp phòng chống
dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế và báo cáo Ban Giám đốc.
9. Các cơ quan báo chí có phóng viên thường trú, chuyên trách, theo
dõi thông tin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang:
Đề nghị các cơ quan báo chí ngoài tỉnh có phóng viên thường trú hỗ trợ
tỉnh Tiền Giang thông tin tuyên truyền về tình hình, diễn biến cũng như
công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; hỗ trợ kịp thời bác bỏ những
thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
10. Các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh:
- Các doanh nghiệp Bưu chính: Kiểm soát việc vận chuyển các mặt hàng y
tế dùng cho công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus
Corona gây ra qua hệ thống bưu chính trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện các
trường hợp có dấu hiệu vận chuyển ra nước ngoài, đề nghị các doanh nghiệp báo
về Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và
Truyền thông qua số điện thoại: 0273. 3 888.884 phối hợp xử lý.
- Các doanh nghiệp Viễn thông: Khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng,
Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, kịp thời nhắn tin tuyên truyền, thông báo
về phòng chống dịch bệnh để nhân dân trên địa bàn tỉnh biết và phòng ngừa.
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Trên đây là Kế hoạch thông tin tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm
đường hô hấp do chủng mới vi rút Corona gây ra của Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo nhanh hàng ngày đúng
thời gian quy định./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h);
- Báo Ấp Bắc; Đài PT&TH Tiền Giang (t/h);
- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông (t/h);
- Các cơ quan báo chí thường trú: Báo Nhân dân,
TTXVN (p/h);
- UBND các huyện, thành, thị (p/h);
- Phòng VH&TT các huyện, tp, tx (t/h);
- Trung tâm VHTT&TT huyện, thị xã (t/h);
- Đài TT-TH thành phố Mỹ Tho;
- Ban Giám đốc Sở (b/c);
- Các phòng, đợn vị thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, P.TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Thông tin và Truyền
thông
Ngày ký: 04-02-2020 10:17:22
+07:00

Nguyễn Chí Định
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…………………
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH VIÊM
ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA GÂY RA
(Thời gian: ...........................)
1. Số tin, bài tuyên truyền
Tổng số lượng tin, bài tuyên truyền:................................................
Cụ thể:
- Số lượng tin/bài tuyên truyền trên Cổng/Trang TTĐT cấp huyện.
..........................................................................................................
2. Nội dung tuyên truyền:
...........................................................................................................
3. Phạm vi tuyên truyền:
..........................................................................................................
4. Các hình thức tuyên truyền khác (nếu có):
...........................................................................................................
5. Các thông tin bất thường xảy ra trên địa bàn (nếu có):
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…………………
TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH VIÊM
ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA GÂY RA
(Thời gian: ...........................)
1. Số tin, bài tuyên truyền:
Tổng số lượng tin, bài tuyên truyền:....................................................
Cụ thể:
- Số lượng tin/bài, tổng thời lượng phát sóng tuyên truyền trên hệ thống truyền
thanh cấp huyện.
- Số lượng tin/bài, tổng thời lượng phát sóng tuyên truyền trên hệ thống loa
truyền thanh cơ sở.
- Số lượng tin/bài, tổng thời lượng phát sóng tuyên truyền trên hệ thống loa
truyền thanh cơ sở.
2. Thời gian, thời lượng tuyên truyền:
...........................................................................................................................
3. Nội dung tuyên truyền:
...........................................................................................................................
4. Phạm vi tuyên truyền:
...........................................................................................................................
5. Số lương các tin, bài công tác với Đài PTTH tỉnh(nếu có):
...........................................................................................................................
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