
 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN 

      HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:  725/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 08 tháng 4 năm 2020 

 V/v tăng cường kỷ luật truyền thông 

 phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường 

kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên 

quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19 
 

Kính gửi: 

 

 

 

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

- UBND các xã, thị trấn;  

- Đài truyền thanh xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1246/VP-KGVX ngày 01/4/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch 

Covid-19; Công văn số 1248/VP-KTTH ngày 01/4/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan 

đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19; Công văn số 645/STTTT-TTBCXB ngày 

06/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kỷ 

luật truyền thông  phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, xử lý các 

hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị các đơn vị thực hiện tuyên truyền các nội dung như sau: 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, khách quan về diễn 

biến dịch bệnh, tập trung phổ biến về việc không được tập trung đông người, bắt 

buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, khuyến khích và hướng dẫn khai báo y tế tự 

nguyện; chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay 

của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động thông tin nhiều hơn nữa về 

cách phòng tránh dịch bệnh, cảnh giác với dịch bệnh, tránh đưa thông tin gây bi 

quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh. Đẩy mạnh tuyên 

truyền các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và huyện 

trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của 

dịch bệnh và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm 

an sinh xã hội, sức khoẻ và đời sống của nhân dân. 

2. Tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch Covid- 19 

- Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid- 19 phải bảo đảm theo 

đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ 

đạo tỉnh và huyện về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Mỗi đơn vị thống nhất cử người phát ngôn, có đầu mối cung cấp thông tin 

hoặc có thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch 

trên địa bàn để báo chí đưa tin thống nhất, chính xác, tránh sai sót (đặc biệt tránh 
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việc vội vàng cung cấp cho báo chí các thông tin còn đang trong giai đoạn xác 

minh, bàn bạc chưa ngã ngũ...). 

- Phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối 

với các hành vi thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng,  

chống dịch và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

3. Tuyên truyền về tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên 

quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19 

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm liên quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid 19; tuyên truyền, phổ biến nội dung 

Luật An ninh mạng 2018, các quy định của pháp luật đối với hành vi đưa thông tin 

sai sự thật trên mạng xã hội tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn 

thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (có hiệu lực 

từ ngày 15/4/2020, thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông, UBND các xã, thị trấn, Đài truyền thanh xã, thị trấn triển khai tuyên truyền 

những nội dung nêu trên./. 

 (Các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, CPCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- CPCVP UBND huyện; 

- Cơ quan TT BCĐ PCDB Covid-19; 

- Trang thông tin điện tử (đăng tải); 

- Lưu: VT. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Hoàng Quy 
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