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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:51/STTTT-TTBCXB 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền  

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp   

do virus Corona (nCoV) gây ra 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:  

                    - Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Lâm Đồng; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

                    - UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện;  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp Viễn thông. 

 

Thực hiện 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 virus Corona gây ra; Công văn số 517/UBND-VX3 ngày 

31/01/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v tăng cường tuyên truyền vận động 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona; Thông báo số 

19/TB-UBND ngày 03/02/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Đoàn Văn Việt – Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tỉnh 

Lâm Đồng; 

 Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp triển khai đồng bộ công tác 

truyền thông về phòng, chống dịch bệnh nCoV như sau:  

1. Khai thác thông tin từ nguồn chính thống để tuyên truyền 

- Chuyên trang “Thông tin cần biết về virus Corona” trên Trang chủ 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ http://nCoV.lamdong.gov.vn) 

thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh thông tin chính thống của Bộ Y tế 

về tình hình dịch bệnh; các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV; văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Lâm Đồng về 

công tác phòng chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh. 

- Địa chỉ chính thức của Bộ Y tế: 

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

 Cục Y tế dự phòng: http://vncdc.gov.vn/ 

http://ncov.lamdong.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 

Đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động theo dõi, khai thác 

thông tin từ các kênh thông tin chính thống của Bộ Y tế và Chuyên trang trên 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng để sử dụng tuyên truyền. 

2. Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền 

2.1. Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh:  

Thông tin tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh cũng như công tác 

phòng, chống Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 

(nCoV) của tỉnh Lâm Đồng; kịp thời bác bỏ những thông tin sai sự thật, thông 

tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh trên toàn tỉnh.  

2.2. Đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh đoàn Lâm 

Đồng: 

Cập nhật, đăng tải liên tục thông tin từ nguồn chính thống lên các trang 

thông tin trên mạng xã hội do Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh 

đoàn Lâm Đồng quản lý, như: Góc nhìn Người Đà Lạt, Hào khí Nam Tây 

Nguyên, Tuổi trẻ Lâm Đồng... nhằm giúp người dân hiểu đúng và đầy đủ về tình 

hình dịch bệnh cũng như biện pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần giảm thiểu 

những thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận. 

2.3. Đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể: 

Đăng tải thông tin chính thống 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. 

2.4. Đề nghị UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện: 

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

Thể thao tích cực hướng dẫn, đôn đốc hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các 

thông tin chính thống do các cấp, ngành chức năng cung cấp; chú trọng phát huy 

hiệu quả của Đài truyền thanh cơ sở, Trang Thông tin điện tử địa phương và các 

trang thông tin trên mạng xã hội do thành phố, huyện quản lý để truyền tải thông 

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

- 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 chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus corona (nCoV); kịp thời 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 cộng đồng để có biện 

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

truyền thông: Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản - Sở TTTT (ĐT: 0263.3541548 

– 0941446111, Email: stttt-bcxb@lamdong.gov.vn). 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố giao nhiệm vụ cho Phòng Văn hóa - 

Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao để thực hiện chế độ 

báo cáo nhanh (theo mẫu đính kèm, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 

https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html
https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html
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14h00’ ngày thứ Sáu hàng tuần qua địa chỉ email: stttt-bcxb@lamdong.gov.vn, ĐT: 

0263.3541548 – 0918960224); đồng thời là đầu mối phối hợp, liên hệ với Phòng 

Thông tin Báo chí Xuất bản - Sở TTTT triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời 

các nhiệm vụ tuyên truyền.  

Thời gian thực hiện báo cáo nhanh: từ ngày 04/02/2020 đến khi các Bộ, 

Ngành chức năng công bố hết dịch bệnh.  

(Gửi kèm theo: Mẫu Báo cáo nhanh) 

2.5. Đề nghị các doanh nghiệp Viễn thông: 

Kịp thời nhắn tin tuyên truyền về phòng, chống dịch do chủng mới của 

virus Corona gây ra đến các thuê bao điện thoại di động theo yêu cầu của Ban 

Chỉ đạo tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  

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, đơn vị 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. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối 

hợp để công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nCoV đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ TTTT: báo cáo; 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh: báo cáo; 

- Giám đốc Sở: báo cáo; 

- Sở Y tế: phối hợp; 

- TT Quản lý Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Liêm 
 

mailto:stttt-bcxb@lamdong.gov.vn


4 

 

 THÀNH PHỐ/ HUYỆN …………… 

 

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN 

PHÕNG, CHỐNG DỊCH VIÊM HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA 

  

1. Tổng số lượng tin, bài tuyên truyền: 

Trong đó: 

- Tuyên truyền trên Trang TTĐT: (bao nhiêu tin, bài?) 

- Tuyên truyền trên cơ sở Truyền thanh – Truyền hình: (bao nhiêu tin, bài, 

chương trình?) 

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã: (bao nhiêu tin, bài, 

chương trình?) 

- Phạm vi thông tin: (bao nhiêu thôn? xã?) 

2. Nội dung tuyên truyền (liệt kê chi tiết tên tin, bài hoặc vấn đề thông tin) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………. 

3. Các thông tin bất thường xảy ra trên địa bàn (nếu có) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………. 

              

* Thông tin người tổng hợp báo cáo 

- Họ tên: ……………………………………………. 

- Đơn vị: ……………………………………………. 

- Điện thoại liên hệ: ……………………………….... 

 

 

 

 

 

 


		2020-02-05T14:11:31+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lâm Đồng<stttt@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




