
     UỶ BAN NHÂN DÂN 

          HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số: 183/UBND-VHTT       Cao Lộc, ngày 11  tháng 02 năm 2020 

   V/v triển khai tuyên truyền phòng, chống      

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng      

   mới của vi rút Corona (nCoV) 
 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Bưu điện Cao Lộc, Bưu điện thị trấn Đồng Đăng. 
  

Thực hiện Công văn số 129/STTTT-TTBCXB ngày 05/02/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lộc yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền các nội dung như sau: 

1. Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền 

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của sở Thông tin và Truyền thông theo các 

cấp độ truyền thông (theo Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y 

tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) và kịch bản của Sở Y tế (Kế 

hoạch số 07/KH-SYT ngày 22/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp 

do vi rút Corona mới (nCoV) của ngành y tế tỉnh Lạng Sơn), trong đó có nội dung:  

(1) 100% người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về phòng chống dịch 

bệnh;  

(2) truyền thông tích cực nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế của dịch, 

không gây hoang mang, lo lắng;  

(3) đề nghị các phòng, ban, ngành; UBND các xã thị trấn; các tổ chức, 

doanh nghiệp huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thường xuyên theo dõi thông tin chính thống từ các kênh báo chí, truyền thông, 

trang thông tin điện tử, fanpage về tình hình phòng chống dịch bệnh;  

(4) tương tác có trách nhiệm trên tất cả các kênh truyền thông, đặc biệt là 

mạng xã hội;  

(5) theo dõi, xử lý những thông tin thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang dư 

luận trên mạng xã hội để bảo đảm thông tin trên tất cả các phương tiện truyền 

thông, báo chí có sự kịp thời, thống nhất, chính xác nhất,… 

2. Hình thức tuyên truyền 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền trên tất cả các phương 

tiện: Đài Truyền thanh cấp xã; tuyên truyền lưu động đến các thôn, khu, khối... 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Tuyên truyền bằng xe 

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

Corona (nCoV). Cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho các xã, thị trấn. 
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3. Kênh thông tin điện tử chính thống về phòng chống dịch của tỉnh Lạng 

Sơn để cập nhật thông tin www.sukien.langson.gov.vn. Các phòng, ban, ngành 

đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị 

trấn truy cập theo đường link trên để cập nhật thông tin. 

4. Đề nghị Công an huyện: Chỉ đạo, phối hợp xử lý các các đối tượng cư trú 

trên địa bàn có hành vi đưa tin thất thiệt, sai sự thật trên mạng xã hội. Tùy từng 

trường hợp cụ thể, khi xử lý có thể mời thêm phóng viên đưa tin, phản ánh để 

tuyên truyền, cảnh báo, răn đe. Quá trình xử lý đề nghị liên hệ với Sở Thông tin và 

Truyền thông để có sự phối hợp hiệu quả. 

5. Về tổ chức nội dung tuyên truyền 

- Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg 

ngày 31/01/2020, thực hiện đúng nguyên tắc tuyên truyền chính xác, kịp thời; 

không che dấu hoặc thông tin không đúng về dịch bệnh; bảo đảm không gây hoang 

mang, lo lắng trong nhân dân, cộng đồng. 

- Đối với các cơ quan hành chính nhà nước: Đề nghị các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc chấp hành kỷ luật phát ngôn quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP 

ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí, khuyến nghị tại Công văn số 120/UBND-VHTT ngày 

03/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường quản lý nhà nước và thực 

hiện hoạt động báo chí, thông tin trên internet. 

Tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và 

tích cực sử dụng các hệ thống truyền thông nội bộ như Văn phòng điện tử, các 

mạng xã hội: Facebook, Zalo; tin nhắn … 

- Tiếp tục tuyên truyền, khuyến nghị người dân tăng cường dùng dịch vụ 

công trực tuyến trên tất cả mọi lĩnh vực nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông 

người. 

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hệ thống cung cấp 

dịch vụ giao hàng, bán hàng trực tuyến tăng cường liên kết để cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ cho người sử dụng tại nhà hoặc theo địa chỉ (kèm theo các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh theo quy định) nhằm hạn chế người dân phải di chuyển 

nhiều, tụ tập đông người không cần thiết. 

UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, 

các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, CPCT UBND huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VH  - Lưu VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 

 

 

http://www.sukien.langson.gov.vn/
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