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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số        /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Bình Phước, ngày      tháng 02 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp   

do vi rút Corona trên địa bàn tỉnh 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona. 

Thực hiện Công văn số 193/UBND-KGVX ngày 24/01/2020 của UBND 

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

Corona gây ra. 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona trên địa bàn tỉnh, 

như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thông tin chỉ đạo của Ban Bí thư, 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về 

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

gây ra; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với công tác 

phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, hạn chế mức thấp 

nhất người bị lây nhiễm dịch bệnh.  

Chủ động phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan thông tấn báo chí trên 

địa bàn tỉnh tích cực truyền thông các giải pháp ngăn chặn sự xâm nhập và lây 

lan của dịch bệnh; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời để mọi 

người hiểu rõ và tích cực phòng chống đúng cách, góp phần ổn định tình hình, 

tạo đồng thuận trong dư luận xã hội. Phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 

nghiêm tổ chức, các nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, 

ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. 

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 phòng chống quốc gia 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, của Bộ Y tế 

và các cơ quan có thẩm quyền. 

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Corona trên địa bàn tỉnh.  
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II. Nội dung thực hiện  

1. Phối hợp Sở Y tế xây dựng chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

trên website của Sở Thông tin và Truyền thông để đăng tải các nội dung tuyên 

truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và 

thường xuyên cập nhật các thông tin, văn bản mới liên quan đến tình hình dịch 

bệnh để người dân nắm bắt thông tin kịp thời. 

2. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp Sở Y tế và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương liên quan kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh 

và các biện pháp phòng chống dịch do chủng vi rút mới Corona gây ra, thông tin 

kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân. 

2. Hệ thống truyền thanh cơ sở các huyện, thị xã, thành phố mở các 

chuyên mục tăng cường 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 về 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. 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. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở thông tin và Truyền thông 

 Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế,  Công an tỉnh và các cơ 

quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ 

tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan báo chí và hệ 

thống thông tin cơ sở của địa phương.  

Theo dõi thông tin liên tục trên mạng xã hội để phối hợp với các cơ quan 

có 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 và xử lý nghiêm các vi 

phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh. 

Phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng Banner và 

Chuyên mục tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện 

tử của Sở thông tin và Truyền thông: 

+ Nội dung trên chuyên mục: Thông tin phòng, chống dịch bệnh viêm 

phổi do chủng mới của virus Corona gây ra. 

+ Link dẫn đến trang Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) Nội dung tuyên 

truyền trong Chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo, tài liệu, hình ảnh và tin, bài… 

phục vụ công tác thông tin tuyên truyền. 

Phối hợp Đài Truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố lập 

các chuyên mục tuyên truyền về tình hình dịch bệnh. 

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  Thực hiện truyền thông trực quan trên một số tuyến đường chính tại thành 

phố Đồng Xoài, chợ, trung tâm thương mại, các điểm du lịch có đông du khách 

và một số địa điểm tại các huyện, thị xã, thành phố… Tùy vị trí nêu trên, sử 
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dụng một trong các khuyến cáo sau đây của Bộ Y tế để truyền thông trực quan 

cho phù hợp như: 

- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở… 

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho… 

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, 

miệng… 

- Khi ho, hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo, 

sau sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng rác rồi rửa tay. 

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch, thông báo ngay cho nhân 

viên hàng không, đường sắt, đường bộ và tìm đến c sở y tế càng sớm càng tốt. 

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các động 

vật nuôi hoặc hoang dã. 

- Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có 

triệu chứng bệnh. 

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Phối hợp Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời 

cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch do 

chủng vi rút mới Corona gây ra, thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận 

thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân; thường xuyên cập nhật các khuyến 

cáo để truyền thông cho người dân, cộng đồng về dịch bệnh và chủ động thực 

hiện các biện pháp phòng chống phù hợp, tránh gây hoang mang, lo lắng. 

- 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 nước ngoài. 

- Tăng cường đăng, phát các bài viết, bài nói, phóng sự, tin tức, hình ảnh về  

diễn biến tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và các 

biện pháp phòng chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ nguồn chính thức của 

Ban Chỉ đạo phòng chống quốc gia, của Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền. 

- Theo dõi, đưa tin và phản ánh đầy đủ các nội dung trong việc triển khai 

hành động phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh của các Bộ, ngành, địa phương trong 

và ngoài tỉnh.  

- Nội dung tuyên truyền ngoài tiếng phổ thông trên sóng phát thanh, 

truyền hình cần dịch ra tiếng dân tộc nhằm mở rộng đối tượng tuyên truyền đến 

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

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

Truyền thanh - Truyền hình tiếp tục triển khai tích cực công tác thông tin tuyên 

truyền trên hệ thống thông tin cơ sở bằng các thông tin, tài liệu do ngành Y tế, 

Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp; phát huy tác dụng hệ thống loa truyền 
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thanh cơ sở ở khu dân cư đảm bảo thời gian phù hợp để truyền tải được đến 

đông đảo nhân dân; tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử thành 

phần và các trang mạng xã hội chính thức của 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 cấp do virus Corona trên địa bàn...  

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai hoạt động 

thông tin tuyên truyền để mọi người nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại 

nghiêm trọng của dịch do chủng vi rút mới Corona gây ra, thông tin kịp thời, 

chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân tự dự 

phòng là chính, dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống cổ động 

trực quan, thông qua các thiết chế văn hóa tại địa phương. Truyền thông liên tục 

đến người dân nhưng phải cập nhật đúng, trung thực tình hình với các hình thức 

phong phú, đa dạng theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch; đồng thời có báo cáo nhanh về Sở Thông tin và Truyền 

thông trước 16h00’ hàng ngày qua email: ttbcxb.stttt@binhphuoc.gov.vn cho 

đến khi có thông báo chấm dứt dịch bệnh từ nguồn chính thức của các cơ quan 

có thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c); 

- Công an tỉnh; 

- Sở VHTTDL; 

- Sở Y tế; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;    

- Phòng VH - TT, TTVH - TTT, Đài TTTH  

các huyện, thị xã, thành phố;                  

- Ban Giám đốc Sở;      

- Lưu: VT, TTBCXB.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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