
TINH UY VINH PHUC BANG CONG SAN VIT NAM 
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S 45 -KH/TU VThh Phác, ngày 10 tháng 8 nám 2021 

KE HOACH 
Thông tin, tuyên truyn phông, chng dch Covid-19 

trong tInh hInh hin nay 

Thai gian qua, thrc hin chi dao  cUa Dãng, Nba nithc v cong tác phông, 
chong djch Covid-19, vài sr chü dng, sang t?o,  quyt lit, thrc hin dng b các 
nhim vii, giái pháp cüa Ban Thuing vi Tinh üy, Thu?ng trirc Tinh üy, HDND 
tinh, UBN]I tinh, su vào cuc cUa cã h thng chInh trj, các thng lap nhân dan, 
cong dong doanh nghip, djch bnh trên dja bàn tinh co bàn duçic kim soát tht. 
Tuy nhiên, tInh hInh dch Covid-19 tip tc có nhu'ng din bin rat phrc tap  vai 
nhiu chui lay nhim cong dng và s ca mac, ca tü vong tang cao nhiêu dja 
phucing, dc bit là thành phô H Chi Minh và mt so tinh, thành phIa Nam; mt 
s dja phuang tip giáp vâi Vinh Phüc, nht là thành ph Ha Ni nhung ngày g.n 
day lien tiêp ghi nhn các ca mc mai ngoài cong  dng chua xác djnh duqc ngun 
lay, nguy Ca djch bnh Co th xâm nhp vào VTnh Phüc là rtt cao. 

Thrc hin Li kêu gçi cUa Tng BI thu Nguyn Phü Tr9ng gri dng bào, 
dông chI, chiên si Ca nuàc và dng bào ta a nrnic ngoài v cong tác phông, chng 
di dch Covid-19 và triên khai K hoach so 48-KH/BTGTW, ngày 21/7/2021 
cUa Ban Tuyên giáo Trung uang v cong tác thông tin, tuyên truyên phông, 
chong djch Covid-19 trong tInh hInh hin nay, Ban Thu?rng vii Tinh Uy xây drng 
K hoch thông tin, tuyên truyn phông, ch6ng djch Covid-19 trong tInh hInh 
hin nay nhu sau: 

I. MUC DCH, YEU CAU 

1. Mtic  dIch 
- Tao sr thng nht trong nhn thüc, tu tuang và hành dng cüa can b, dãng 

vien va cac tAng lap Nhân dan v din bin, tInh hInh, tInh chat nguy hiêm, phüc 
tap và tác hai  cüa  dai dich Covid-19 cQng nhu bik chUng do virus SARS-CoV2 
gay ra; tin tuang, dng lông thirc hin chü trtrnng, quan diem, duô'ng lôi cüa Dãng 
và chInh sách, pháp lut, giãi pháp chi dao  cüa Nba nuOc, ChInh phü và cüa tinh ye 
Cong tác phông, chng djch Covid-19; khAng djnh nhüng kt qua tIch circ cüa tinh 
trong phOng, chng djch bnh; nhftng n lirc, quyt tam chInh trj cüa các cap, the 
ngành trong cong tác phông, cMng djch; qua do, nâng cao thire, trách nhim eüa 
mi ngui dan, chü dng, tIch crc phông, chong và kiêm soát dch bnh, bão v 
src kbôe bàn than và cong dng. 

- Thông qua tuyên truyn, phát huy sic m?nh  thng hcip cüa câ h th6ng chInh 
trj và toàn xa hOi thrc hin the bin pháp phông, chông djch; quyêt tam kiêm soát 
djch, khOng d djch lay lan; bào dam thirc hin hiu qua "mic tiêu kép"; quyêt tam 



2 

thirc hin các mic tiêu kinh th - xã hi näm 2021, t?o  dà cho vic thirc hin thng 1çi 
nhim vi phát triên kinh té - xã hi 5 nm 2021 - 2025. Dng th?'ii, gop phn giU 
vttng n djnh an ninh chInh trj, trot tr, an toân xä hOi,  on djnh di sng Nhân dan. 

- DAu tranh Co hiu qua, phân bác kjp thai các thông tin không dOng sj that, 
bja d.t, xuyên t?c  gay ãnh hung tiêu cçrc trong phOng, chng djch; lam thAt bui 
am mi.ru cUa các the 1irc thu djch, phãn dng igi ding tInh hInh djch bnh phrc tap 
d xuyên tac,  kIch dng, chia rë ni b, phá hoii kh6i doàn kêt toàn dan tc, lôi 
kéo quAn chüng nhân dan gay r6i an ninh, trt t1r xã hi. 

2. Yêu cu 
- Cong tác tuyên truyn cAn kjp thai, chInh xác, thit thirc, hiu qua. Ni dung 

tuyen truyên cO tr9ng tam, trong dim; phong phü, da dang; phü hcip vâi trng dôi 
tuçing, trng th?yi diem, barn sat tInh hInh djch bnh va sr chi dao,  djnh huàng cUa 
cAp Uy, chInh quyên các cap. 

- Chü tr9ng phát huy uu th cüa nn tang internet, mang xâ hi, các phucmg 
tin thông tin dai  chüng nhAm tao  sir chuyn bin, có süc lan tOa, thuy& phiic trong 
Nhân dan. 

- Tang cuing thông tin tIch circ, thic dAy và lan tOa tinh thAn nhân van, nhân 
ái, sé chia, doàn kêt cüa các tang lóp nhân dan; tránh tam l hoang mang, bi quan, 
lo lAng, nhung cüng không di.rcic chü quan, 10 là, mAt cánh giác trong phOng, chong 
d jch. 

II. NQI DUNG, HINH TI{(J'C TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung tuyên truyn 
1.1. Tip tic tp trung tuyên truyn sâu rng Lai kêu gçi cüa Tng BI thu 

Nguyn Phü Tr9ng gri dng bào, dng chI, chin si Ca nuâc và dng bào ta a nithc 
ngoài v cong tác phOng, chong dai  djch Covid-19; các van bàn lânh dao,  chi  dao 
cüa Dãng, Chinh phü, Thu tuâng ChInh phü, Ban Chi dao  Quc gia phOng, chông 
djch Covid-19 và các van bàn chi dao  cüa Ban Thuang vi Tinh üy, Thu&ng trirc 
Tinh üy, UBND tinh, Ban Chi dao  phông, chng djch Covid-19 tinh và cüa cAp üy, 
chInh quyn các cAp. 

1.2. Tuyên truyn nhân manh  03 imic tiêu: (1) Ngàn ch.n, kim ch, dAy lüi 
nhanh djch bnh, sóm n djnh tInh hInh, dua dAt nuâc tr1 1i trng thai bInh 
thuang; (2) Bão dam "mi1c tiêu këp": PhOng, chong djch bnh de báo v sirc khôe, 
tInh mng Nhân dan và bão dam diu kin cho phic v1i san xuAt, kinh doanh; (3) 
Tp trung h trçi các tinh, thành ph; các khu virc, dja bàn có s ca nhim cao, tInh 
hInh, din bin djch phic tap;  phát dng và üng h ngithi dan Vinh Phuc gp khó 
khan a các tinh, thành phô thirc hin gian cách theo Chi thj 1 6/CT-TTg. 

1.3. Thông tin, tuyen truyn toàn din, kjp thai, chInh xác nhung cO chn 19c, 
dung murc, dUng thai dim v din bin tInh hInh djch bnh; các yêu tO và nguy ca 
ành huâng dn sUc khOe; các hoat dng phOng, chng djch bnh cUa càc cAp, cac 
nganh, sr vào cuOc  cUa cã h thông chInh trj dôi vâi dai  djch Covid-19; truyn thông 
giáo dic süc khOe d Nhân dan nâng cao nhn thrc, thay di hành vi có Içi cho src 
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khôe và chü dng phOng ngüa djch bnh, trong do, chii trQng thông dip "5K + väc 
xin" cUa Bô Y t, "Thông dip 5K và 5T" cüa tinh và irng ding cong ngh trong 
phOng, chng djch bnh Covid-19; hoat dng cüa To phông, chng Covid cong 
dng, T an toãn Covid trong các doanh nghip; phong trào "Toàn dan bão v an 
ninh T qu& và tham gia phông, chng djch Covid- 19 trên dja bàn tinh"; phong trào 
"Cong nhan lao dng tinh Vinh Phüc chung sirc cüng chInh quyên trong phOng, 
chng djch Covid-19, gop ph&n n dinh  san xuât, kinh doanh". 

1.4. ChU trQng tuyên truyn các chü trucing, chInh sách cüa Dãng, Nhà ntrâc và 
cüa tinh di vth cong tác tiêm chüng vc xin phOng Covid-19; phãn ánh nhüng n 
hrc cüa ChInh phü, Bô Y tê trong dam phán, mua và cung 1rng vc xin, dáp üng nhu 
cu sr dicing vc xin cüa Chin djch tiêm vc xin phOng Covid-19; tuyên truyn v 
hiu qua cüa tiêm chüng v.c xin phông Covid-19 nhäm dt duçc min djch cong 
dng; tuyén truyen kêu gçi nguYi dan yen tam, tin tithng, tIch circ huOng üng cOng 
tác tiêm chüng theo tinh than "Tiêm vãc xin phông Covid- 19 là quyn igi di vài cá 
nhân, là trách nhim di vOi cong dng"; vn dng ngithi dan, các t chirc, doanh 
nghip dóng gop, dông hành üng h Qu5 vc xin phông, chông Covid-19. 

1.5. Dy manh  tuyên truyn nhttng n hrc, kt qua tIch circ trong phông, 
chong djch bnh Covid-19 cUa tinh; quy& tam gi vüng thành qua trong phOng, 
chông djch; thirc hin "mvc tiêu kép" vtra chông djch, vira phát trin kinh t& dt 
vic chäm soc và bão v tInh mng, si.rc khôe nguôi dan len trên ht; các chü 
trLwng, chInh sách cüa tinh trong phông, ch6ng djch; các hot dng kim soát cht 
chë nguôn lay tr ben ngoài vào tinh; vic các ca quan, dja phucng chU dng th 
chirc diêu tra, rà soát, xác minh tht ca các trung hcip den hoc v Vinh PhOc tir 
vüng djch; vic xét nghim sang lQc, cách ly y tê theo quy djnh; vic phát hin, 
cách ly, khoanh vüng, xi'r 1' trit d the djch (nu co)... 

1.6. Tuyên truyn v các giá trj nhân van tht dçp chia sé, h trçi 1n nhau; tinh 
than cong dOng, tp the, các hành vi lrng xr nhân ái, nghia tInh, phü hqp; nhtthg 
gum-ig ngix?i tot, vic tot trong tham gia phOng, chong d?i  djch Covid- 19; phãn ánh 
các to chirc, Ca nhân khOng tr giác chtp hành các quy djnh v phông, cMng djch 
bnh, không nghiem tOc trong thrc thi cOng v11; phê phán các hành vi cá nhân Ich 
k, tric lçi, phát ngOn sai sir thtt, xuyen t?c,  phá hoi cOng tác phông, chng djch; 
dAu tranh, phãn bác các 1un diu xuyen t?c,  thu djch, kiêm soát cht ch thông tin 
xAu dec, sai sr that v cong tác phàng, ch6ng djch COVID-19. 

1.7. Tuyén truyn d ngu?i dan \Jrnh Phüc hiu, vn dng ngiRi than, con em 
dang sinh sang, lam vic tai  thành ph H ChI Minh và các tinh, thanh phô dang 
thirc hin giân cách xä hi theo Chi thj 16 cüa Thu tuâng ChInh phü an tam, tuân 
thu thirc hin nghiêm chi do cUa Thu tuóng ChInh phU, khOng thi dja bàn, tiép tic 
a li theo tinh than giän each "ai a dâu a dày" (trir nhüng ngiRii ducic chInh quyên 
cho phép). 

2. HInh thtIc tuyên truyn 
2.1. ThOng tin, tuyên truyn trên báo chI: Các ca quan báo chI cUa tinh thixng 

xuyên cp nht, thOng tin kp thi tInh hInh djch bnh Covid- 19 phát song vào các 
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khung giô yang, ru tiên dung krcing, thai hrçxng tuyên tmyn cong tác phông, 
chng djch bnh. 

2.2. Tuyên tmyn trën các ban tin, website, trang thông tin din ti'r cUa các 
co quan, dcm vj, dja phirang. Tang cuang thai lucmg, tan suât tuyen truyên, phô 
bin trén h thng dài truyn thanh cAp huyn, cap xã nhm thông tin kjp thai tInh 
hInh djch bnh, các chü tnrcing, bin pháp phông, ch6ng djch. 

2.3. Tuyên truyn qua các An phAm, tài 1iu tuyên truy&n (ta rcii, ta gAp, tài 
1iu hOi - dáp, thông báo ni be...).  Tuyên truyn qua các tác phAm vn hçc, van 
ngh (tha, tmyn ngAn, tranh c dng, nhip ãnh, ca nhc, tiu phAm kch, chèo...) 

2.4. Tuyên truyn trrc quan (bang rOn, khAu hiu, pano, áp phIch, bang din 
tcr...) trên các tuyn disang trung tam, nhà van hóa, diem sinh hoat cong dông, 
truang hçc, bnh vin, ca quan, &m vj, th dan phô, ncyi cong cong... Tuyên truyên 
km dng dn tmg dja bàn dan cu (xe ô to, xe may có ba buu dng...) 

2.5. Tuyên tmyn ming thông qua boat dng cUa di ngü báo cáo viên, 
tuyên truyn vien cac cAp; T phông, chng Covid cong dng, T an toàn Covid 
trong các doanh nghip. 

2.6. Sr diing h thng các kênh thông tin tuyên truyn, dAu tranh phãn bác 
trên mng xâ hi cüa Ban Chi dao  35 các cAp trong däng tài chia sé tin, bài v dch 
bnh Covid-19. 

2.7. Tuyên truyn thông qua sinh hoat chi b và sinh hot thuang k' cüa các 
t chirc chInh trj - xà hi; tuyên truyên trên nên tang cOng ngh so, mang xã hQi 
nhu: Facebook, Zabo, Youtube, fanpage... 

III. TO CII(JC THVC  HIN 

1. Ban Can sr Bang Uy ban nhân dan tinh 

Chi dao  UBND tinh d chi dao  các sâ, ngành, dja phixcing: 

- Tang cuang cong tác quãn 1 nhà nuâc trong thông tin báo chI, tmyn thông. 
Tip tVc  phi hcip cht chë vâi các ca quan lien quan theo dOi, quãn l mang xâ hi 
d kjp thai djnh huong truyn thông; bão dam thông tin thông suôt; phát hin, kiên 
quyt xCr 1 nghiêm nhiing truang hcp tuyen tmyn, thông tin không chInh xác v 
tInh hInh và cong tác phông, ch6ng djch bnh Covid- 19 trên dja bàn tinh. 

- Thng nhAt phân cong ng'irai phát ngOn và thirc hin nghiêm quy ch phát 
ngOn di yri nhüng ni dung lien quan t6i cong tác phông, chng djch Covid-19 
cüa tinh yà các dja phuang. 

- DAy mnh cong tác tuyên truyn phông, chng dlch  Covid-19 trên các 
phuang tin thông tin di chüng; h thng thông tin ca s& (bàn tin, cngItrang 
thông tin din tfr tong hçip, h thông truyên thanh cap huyn, cap xa) va de nghj 
Van phOng dai  din, phóng viên thu&ng trii, phóng yiên theo dOi dja phucmg các c 
quan báo, tp chI trên dja bàn tinh dAy manh  cOng tác tuyên truyn phOng, chong 
dich Covid-19 cüa tinh. 
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- Tip tiic chi dao  TS Truyn thông thuc Ban Chi do phàng, chng djch 
bnh Covid- 19 tinh Vinh Phüc ra Thông cáo báo chI hang ngày (truâc 1 6h), xuât 
bàn Bàn tin hang ngày ye tInh hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh Vinh 
Phüc; phát huy hiu qua hot dng cUa nhóm "Thông tin nhanh v Vinh Phüc" trén 
mang Zalo d kjp thii cung cp thông tin cho các c quan báo chI trung uclng, dja 
phucng và phucmg tin truyên thông v cong tác phàng, chông djch bnh Covid-19 
và các nhim vi chInh trj, phát trin KT-XH cüa tinh; tip tic chi dao  thirc hin 
nhän tin khuyn cáo ngui dan v phông, chng djch Covid-19 g1ri dn các thuê 
bao di dng. Xây dirng giãi pháp k5 thut trong rà soát, chin,  19c, xl'r 1 các tài 
khoãn mng xà hi däng tãi các thông tin khong chInh théing, thông tin xuyên tac, 
phãn dng gay hoang mang, kIch dng du 1un xâ hi. 

- Tang cu?ng tuyên truyn c dng tnrc quan, thông tin liru dng v phàng, 
chong djch bnh dn tlrng dja bàn dan cu, trên các tuyn dung trung tam, nhà van 
hóa, diem sinh hot cong  dng, tnthng h9c, bnh vin, co quan, don vj, th dan 
phô... nhäm tao  không khI 1c quan, tin ttrng trong Nhân dan, dng thai Ian tOa 
các thông dip ye phông, chong djch Covid- 19 nhanh chong, rng khp. 

- Chi dao  sang tác, dan drng các tác phm van h9c, ngh thut truyên truyên 
ye sir nguy him cüa dai  dch Covid-19 hin nay; thrc hin thu am, ghi hInh, phát 
sOng các tác phm d tuyên truyn trén Dài PT-TH Vinh Phüc, h thng Dài truyn 
thanh huyn vã Co sâ, các mang xã hi nhu Facebock, Youtobe, Zalo... phic vii 
Nhân dan. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Phi hcip chat chë vri Ban chi dao  phOng, chng djch Covid-19 cüa tinh 
trong vic chi dao,  djnh huoTlg thông tin, tuyen tmyn trong phông, chng djch 
Covid-19, tao  sr th6ng nhtt, dng b, tránh chng chéo. 

- Thung xuyên chi dao,  djnh huàng chInh tr ni dung thông tin tuyên 
truyên trên báo chI cüa tinh, h thng truyn thanh huyn và Ca si; tuyên truyn 
ming thông qua di ngü báo cáo vien các cAp; tuyên truyn trirc quan, hru dng 
dam bão kjp th?yi, hiu qua; gop phn djnh huàng du 1un xã hOi, tao sr doàn kt, 
quyêt tam cao trong phOng, ch6ng djch bnh. 

- Nrn tInh hInh tu ttnng trong can b, dãng viên và các t&ng lap Nhân dan 
truâc din bin cüa djch bnh, qua do dir báo tInh hInh, chi dao  thông tin, tuyen 
truyn linh hoat, phU hcip vâi trng giai don, thai dim, bão dam n djnh tinh hInh, 
gi vctng trot tir, an toàn xà hi trên dja bàn tinh. 

- Tham mu'u cong tác lành dao,  chi  dao,  quán trit các chU truang cUa Dàng, 
chInh sách cUa Nba nuOc trong cong tác phOng, chng djch Covid- 19 di vOi lrc 
luçing van ngh Si; khuyn khIch, phát huy vai trO cüa van ngh si tIch circ huâng 
irng, tham gia sang tác các tác phAm van hóa, ngh thut tuyên truyen ye cong tác 
phOng, chng djch Covid-19 tren dja bàn tinh. 

- Tham mtru chi dao  Ban chi dao  35 các huyn, thành üy, dàng üy trirc thuc 
tinh Uy chü dng theo dOi, näm bt tInh hinh hoat dng chong phá cüa các the 1irc 
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thu djch, phân dng, ca hi chInh trj, kjp thai phán bác và du tranh ngän chn 
thông tin, luan diu sai trái, xuyen tac  ye tinh trén các trang mang  xä hi; tIch crc 
clang tãi, chia sé thông tin tIch circ và Co CC bài vit trên mng xA hi nhm lam rO 
nhüng vAn d dii 1un can ban khoän, chua hiu rO dê ngisii dan có thông tin chInh 
xac, tr do hiu, tin tuO'ng, üng h cong tác phOng, chng djch bnh. 

- Biên tsp, in và phát hành các tài lieu, d cucmg tuyên truyn v cong tác 
phông, chng djch ti các chi, dãng b, di ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên...; 
tang cu6ng ni dung tuyên truyn phông, chng djch trên Ban tin Sinh hoat chi b, 
Bàn tin khoa giáo; t chic các cuc diu tra dii lun xâ hi v cong tác phOng, 
chng djch bnh; th chixc hi ngh báo cáo viên hang tháng (và các thai dim khác 
khi cAn thit) Co th si:r diving hinh tht'rc trirc tip hoc trrc tuyn d cung cAp thông 
tin, djnh huàng cong tác tuyên trnyn nhUng van dê lien quan cOng tác phông, chông 
djch Covid-19 trong tInh hinh mcci cho di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên. 

- Phi hçip cht ch vâi Sâ Y th, Sâ Thông tin và Truyn thông và cac sâ, 
ngành lien quan cüa tinh tuyên tmyn phiic vii cong tác phông, chông djch. Phôi hcip 
v6i Si Thông tin và Truyên thOng, các c quan, &xn chüc nang vi xi'r l nghiêm các 
Co quan báo chI, trang thông tin din tü sai phm trong dua tin theo tinh than Nghj 
djnh s 72/2013/ND-CP, ngày 15/7/2013 cüa ChInh phü v quãn l, cung cAp, sCr 
diing djch viii internet và thông tin trên mng; Nghj djnh s 119/2O2OINDCP, ngày 
07/10/2020 cüa ChInh phü quy djnh xir phat vi phm hành chInh trong hot dng 
báo chI, hot dng xuAt bàn; và các quy djnh khác có lien quan. 

3. Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh và các to chfrc chInh trj- xa 
hi tinh 

- Xây dirng k hoach tuyên truyn, quán trit nghiem tüc sir chi d?o  cüa 
Trung trong, cUa tinh v cong tác phOng, chông djch Covid- 19 trong các cAp mt 
trãn yà các t chirc chInh trj - xà hi de thirc hin tot cOng tác tuyen truyn phOng, 
chng djch bnh dn can b, doàn viên, hi vien, nhân dan tren dja bàn tinh. 

- Barn sat co sO, nAm chAc tInh hInh ti.r tiiing, dii luan, nhUng khó khàn, 
vuàng mAc trong di sng sinh hot cüa doàn viên, hi viên, Nhân dan, dc bit là 
ngtrii dan r nhcthg dja phircing, khu v1rc chju tác dng trirc tip cüa các bin pháp 
phông, chng djch mt each kjp thai, có chiu sâu; tham mini, d xuAt vi cAp üy, 
chInh quyn nhüng giãi pháp thit thrc, hiu qua. Phát huy vai trO cüa doàn vien, 
hi vien, nhAt là doàn vien, thanh niên trong cong tác tuyên tmyn, lan tOa thông 
tin chInh xác, tIch circ trên mng xâ hOi  và internet. 

- Tang c1.rmg tuyen truyn, vn dng, khoi dy tinh thAn ti.rong than, tuong 
ái; phôi kêt hçip vói cac Co quan chirc nàng kp thai tO chic các hot dng, chi.rong 
trinh tir thin, h trçi, giüp d v vat chAt và tinh thAn cho nhüng di ttrçYng bj ánh 
huâng tr1rc tip bâi dich bnh, ngui có hoàn cãnh khó khän; c vu, dng yiên các 
tAng lap Nhân dan phAn dAn vuçit qua thách thirc, gitt vUng nim tin vOi Dãng. 

4. Các cr quan báo chI cüa tinh (Báo Vinh Phüc, Dài PT-TH Vinh Phüc, 
Tp chI Van ngh Vinh Phüc), COng Thông tin- Giao tip din tfr tinh 



7 

- Xây drng k hoach tuyen truyn ci th& linh hot, barn sat din bin tInh 
hInh djch bnh; có nhórn phong vien chuyên trách, am hiu lTnh vic y th phii trách 
ye cong tác thông tin, tuyên trnyn phOng, chng djch Covid-19. 

- Can di dung hxcmg, thai lucmg thông tin v tInh hinh phàng, chng djch 
bnh ye. các thông tin khác phü hcip din bin tInh hInh và theo chi dao  cüa Trung 
uo'ng, cUa tinh; tang cung nhftng thông tin tIch cijc, có phân tIch, dánh giá, t?o  sir 
yen tam, tin tuâng trong nhân dan. 

- Quan trit can hO,  phóng viên, biên tp viên, ngui lam báo thirc hin 
nghiem Quy djnh dao  dirc ngh nghip ngithi lam báo Vit Nam, Quy tc sr dvng 
mng xã hOi  cüa nglx&i lam báo Vit Nam và BO quy t&c rng xi1 trên mtng xä hOi 
v vic không dua các thông tin chua duçic kim chirng, thông tin có xu huàng 
kIch dng, thông tin có yu th nhay cam có th gay hoang mang du luan  xã  hOi;  xr 
l nghiêm các can bO,  phóng vien, biên tp viên vi phm quy djnh trong tác nghip, 
chuyên rnôn, vi phtm dao  dirc ngh nghip, quy täc sir diing mng xã hOi  cüa 
ngtthi lam báo Vit Narn. 

- Duy trI chuyên trang, chuyên mic, chuGng trInh, chuyCn d& v phOng, 
chng djch Covid-19 dt t?i  trang nht (d6i vOi báo in), trang chU (di v6i báo 
Vinh Phüc Online; Trang Thông tin din tii'r Dài PT-TH VTnh Phic, Cong Thông 
tin - Giao tip din tcr tinh) a vj trI d nhn bitt, bão dam thu?ng xuyên, lien tiic, 
chat luçing, tao  thông tin dn dat, djnh hithng cOng ching ye. dt.r lu.n xä hOi. 

- Không dua các phát ngôn, tin, bãi gist tIt gay hoang mang, lo lang, hoâng 
sç, phân tam; nêu không th.t sr cn thit, han  chê ti da thông tin ngu?ii chét, tai 
biên sau tiêrn, nhItng s xuat trong thai dim djch beth; can bang thông tin giUa 
chuyên mon chng djch ye. bâo darn dôi sng, tam I cüa nhân dan vüng có djch; 
không so sánh chin krçic, phircing pháp phông, ching djch giUa các nixâc gay 
nhUng hoang mang, phân tam y phông, chng djch; khOng t chirc khão sat, thäm 
do, lay kiên ban  d9C dê bInh lun, djnh huâng theo chü cüa báo, dài hoc t?o  ra 
nhüng bInh Iun, nhn xét khong có lqi cho cong tác chi dao  phOng, ch6ng djch; 
không thông tin, bInh 1un, phân tIch y nhctng vAn d ChInh phü cOn dang thão 
lun, cho kiên (nhu chiên lucic phOng, chOng djch; k hoach phong tOa dja 
phi.rng...). 

- Phán bác, Len an kjp thai các thông tin xuyên tac,  kIch dng, chng pha 
trCn khOng gian mng. 

5. Hi Van hçc - Ngh thut tinh, HOi  Nhà báo tinh: Tip t11c yân dng 
các hOi  vien, cong tác yien sang tác các tác phAm bao chI; vn hçc, ngh thuat  (the, 
truyn ngan, tranh cO dng, nhip ánh, ca nhc, tiêu phâm kch, chèo...) ye de tài 
phOng, chng djch Covid-19. 

6. Các huyn, thành üy, Bang ily trrc thuOc Tinh üy 

- Trên co sa K hoach cüa Ban Thu&ng vii Tinh Uy xây dirng k hoach thirc 
hin. Phôi hçxp vâi ngânh y tê và các c quan lien quan tp trung lAnh dao,  chi  dao 
toàn din, hiu qua Cong tác tuyên truyn phOng, chng djch; dong thOi, biu 
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ducing tinh thn, thirc trách nhim cüa các dan vj lam t6t cong tác phông, chng 
djch tui dja phwng, dan vj. 

- Vn dng can b, dãng vien, cong chirc, viên chirc, ngui lao dng Va 
Nhân dan däng tái, chia sé thông tin chInh thông ye tInh hinh djch benh,  các chü 
truang, chInh sách cUa Dáng, ChInh phü và cüa tinh, các khuyn cáo cüa ngành y 
th va cac ca quan chtxc näng trên mang  xä hi, internet. 

- Chü dng nm bt tInh hInh, kjp thi du tranh có hiu qua di vâi các 
thông tin sai loch v djch bnh gay hoang mang trong quân chüng nhân dan, lam 
mAt n djnh xã hi, ánh hix&ng xAu tài sr phát triên kinh t - xâ hi cüa dja 
phuang, cüa tinh và dAt ntrâc. 

Ban Thung vii Tinh üy yeu cAu các ca quan, dan vj khAn tri.rang, 
nghiêm tüc trin khai thrc hin K ho?ch, kjp thii phán ánh, báo cáo Thix?ing 
trirc, Ban Thuing vi Tinh üy (qua Ban Tuyên giáo Tinh üy) d thng hcp báo 
cáo theo quy djnh. 

Nai nhân:  
- Ban BI thtr Trung uong (dé b/c), 
- Ban Tuyên giáo TW (de b/c), 
- ThuOng trrc Tinh Cty, 
- Dang doàn HDND, Ban Can sir f)ãng UBND tinh, 
- Cãc die Uy vién BTV Tinh üy, 
- Các ban Dãng, Van phOng Tinh üy, 
- MTFQ va các to ch(rc CT-XH tinh, 
- Các huyn, thânh Ciy, dang üy trtrc thuQc Tinh Ciy, 
- Các ca quan báo chI cüa tinh, 
- Hi VH-NT, Hôi Nhà báo tinh, 
- Lisu VPTU. Phim Hoàng Anh 
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