
TI]H UY VIINH PHUC DANG CONG  SAN  VI*T  NAM 
* 

s 46 - KH/TU VTnh P1nc, ngày Oq-tháng 02 nám 2020 

KE ROACH 
Tuyên truyn phông, chng djch bnh viêm dw?rng ho hp cp 

do chüng mói cüa vi nIt Cô-rô-na gay ra 

Djch bnh viêm duing ho hp cp do chiing mài cüa vi nit Cô-rô-na (nCoV) 
gay ra dâ xày ra ti Trung Qu6c và lay lan rt nhanh tâi nhiu quc gia và vüng 
lanh thô. Day là djch bnh nguy him nhung dn nay chua có vc xin và thu6c diu 
tn dc hiu. Trên dja bàn tinh VTnh Phüc dã xuAt hin mt s ngtr?i mc djch bnh 
nay và djch bnh con tim n nguy c lay lan cao. Thirc hin Huàng dn s6 120-
BD/BTGTW, ngày 03/02/2020 cUa Ban Tuyên giáo Trung i.rcmg Tuyên truyn v 
cong tác phông, chOng djch bnh viêm du-ông hO hap cãp do chzmg mái cfsa vi rat 
CO-rô-na gay ra, Ban Thuing vii Tinh üy xây dirng k hoch tuyen 1ruyn v cong 
tác phOng, chng djch bnh thu sau: 

I. riuc DiCH, 'vEu cAu 
1. Tuyên truyn sâu rng, khn tnrong, lam cho can bO,  dãng viên và than dan 

nhn thiic thing v tmnh hinh, tInh ch&t nguy him và tác hi cüa djch bnh viêm 
dung ho hp cap do chng mài cüa vi rut Cô-rô-na gay ra; kh&ng djnh n hrc, 
quyt tam cüa các cAp, các ngãnh trong cong tác phOng, chng djch; qua do nãng 
cao thiic, trách nhim ciia mi ngithi dan dê chü dng, tIch cic phOng, ch6ng va 
kim soát djch bnh, bão v src khOe bàn than và cong  dng. 

2. Thông qua tuyên truyn, phát huy si'rc mnh thng hcip cüa cã h thng chInh 
tn. va toàn xà hi thirc hin các bin pháp phOng, chng djch; quyêt tam kim soát 
djch, không d lay Ian, bão dam phát trin kinh t - xA hi, trt tçr, an toàn xâ hi, n 
djnh diii song than dan, gOp phn to chirc thành cOng dai  hi dáng b các cAp tin 
tài Dai hOi dai bi&i Dãng bO tinh ln XVII, Di hi di biu toàn quc l.n thCr XIII 
cüa Dãng và hoat dng k nim các ngày l lan trong nm 2020. 

3. Cong tác tuyên truyn cn kjp thii, chinh xác, thit thrc, phü hcp vâi ttrng 
di tuqng, tang thai dim và tInh hInh c11 th; barn sat din bin tInh hInh djch bnh 
va sr chi dao,  djnh htràng cüa cAp üy, chInh quyn các cap. 

II. NQI DUNG, HINU TH(fC TUJYEN TRUYEN 
1. Ni dung tuyên truyn 
- Tuyên truyn, lam rö tInh hmnh và tInh cht nguy him, nguy cci và tác hi 

cUa dch beth viêm dithng ho hp cAp do chCmg mài ciXa vi rOt Cô-rO-na gay ra; t.p 
trung tuyên truyn kjp th&i, chmnh xác din bin tInh hlnh cOa djch beth và các 
bin pháp phong, chóng djch bnh. 

- Tuyên truyn thn khai thirc hin nghiêm tCic sir chi dao  cOa Dãng, ChInh 
ph; Tinh üy, UBND tlnh ti các van bàn: Cong van so 79-CV/TW, ngày 
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29/01/2020 cüa Ban BI thu Trung ixong Dáng v viçc phông, chóng bçnh viêm 
ththng ho hcip c4p do vi rzt Cô-rO-na gay ra, Cong din s 121/CD-TTg ngày 

23/01/2020, Chi this  S 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chi thi. s6 06/CT-TTg ngày 
3 1/01/2020 cUa ThU tu&ng ChInh phU v viçc tang cw&ng các biçn pháp phông, 
ch6ng trwác các diên bin phzcc tp cia bnh djch viêm dw&ng ho hap cap do 
chzng m&i cia vi rzt co-ro-na gay ra, Cong vn so 3162-C V/TU, ngày 

31/01/2020 cUa Ban Thumg vi Tinh Uy v phông, cMng benh viêm du-&ng ho Mp 
cá'p do vi rzt CO-rO-na (nCo T gay ra; Thông báo kin cUa Thuemg trirc TinhUy 
tai vn bàn s 203 1-TB/TU, ngày 04/02/2020 vphông, chông dich  viêm dwàng ho 
hap cap do chzng mái ciki vi rit Cô-rO-na (nCoI9 gay ra; Kê hoch so 171KH-
UBND ngày 30/01/2020 cUa UBND tinh v dáp i-ng vái dich  bênh viêm dw&ng ho 

Mp cqp do chüng mái cza vi rit CO-rO-na gay ra trên dja bàn tinh VFnh Phtc ctng 
nhu các khuyn cáo cUa B Y th và To chüc Y tê the giâi (WHO) nh.rn phOng 
ngira, hn ch djch bnh lay lan. 

- Tuyên truyn, biu duccng tinh thn, thirc trách thim cUa các c.p, các 
ngành, các don vj lam t& cong tác phông, chong djch tr tlnh tói các dja phuong, 
ca sâ tren dja bàn tinh. Luu chi rO sir chU dng, tIch circ cUa các s&, ban, ngành, 
dja phuang, trong do c&n nhn m?nh:  Dn ngày 3 1/01/2020, B Y t dã thành 1p 
25 dOi phàn 1mg nhanh, B Quôc phông dâ thành 1p 20 dOi  và cIA thc hin k& nôi 
trrc tuyn 21 bnh vin vai B Y t d thng nht chi do, phi hçp trong chuyên 
mon kip  thai 1mg phó vài din bi&i cUa djch bnh; B Quôc phàng cIA chi dao  04 
bnh vin tuyn quán dOi  Trung rnmg trong vic sn sang h trcf, tham gia phông, 
chng djch bnh. Dôi vâi tinh VTnh PhUc, dn ngày 04/02/2020 cIA chi do thành 
1p 6 dQi ca dng phán 1mg nhanh tai  các bnh vin tuyn tinh, 18 di clap 1mg 
nhanh tai các khôi dr phàng tuyên tinh, tuyên huyn; có phi.rcmg an thãnh 1p các 
bnh vin dA chin d kip thiñ 1mg phó vâi djch bnh, truOc m&t sIr diing Phông 
khám cIa khoa Quang Ha (huyn BInh Xuyên) là cci si khám chlta bnh cUa Bnh 
vin Da khoa tinh; sIr dung Bnh vin Da khoa khu virc Phuic Yen và Bnh vin 
Quân y 109 lam bnh vin dA chiên. 

- Tuyên truyn, giáo dic nguii dan chU dng, tIch crc thirc hin các bin 
pháp phàng, ch&ig dlch,  bAo v sIrc khôe cá than và cong cong. vOi phucmg chain 
chU dng tr dr phOng là chinh. Tp trung tuyên truyn, vn dng nhUng nguoi cO 
nguy cci nhim djch cao yen tam, tin tung tir giác den các ca st y té khám, diu 
tij; thirc hin các bin pháp each ly khoa hQc, tránh bieu hin k' thj, xa lánh. Gân 
cOng tác tuyên truyn phông, chng djch bnh vài tuyên truyn, ph bien Lut xut 
cãnh, nh3p  cãnh cUa Cong dan Vit Nam; Lut khám bnh, chia bnh; Lut phông, 
chong bnh 1ruyn thim; các van bàn quy pham pháp lut v cm nhp khu, tieu 
thi dng 4t hoang dA nham gop phãn hn chê tôi cIa nguOn lay nhim. 

- Phát hin, d&u tranh kjp thii vài nhng bieu hien  chU quan, thai a, vo cam 
d6i vài sIre khOe, tInh mng ella nguôi dan; nMng hành vi lçii ding djch bnh de 
true ku cá nhãn; du tranh phãn bác tin dn that thit, thông tin sai sir that  lien 
quan dn tInh hlnh, din bien di.ch  bnh trên cà. nuOc nOi chung, tinh Vinh Phlic 
noi riêng. Dng thui, thông tin v boat dng ella ecu quan chlrc nAng trong xIr 1 các 
truàng hgp tung tin dn, dua tin thAt thit, xuyên tac  v tmnh hInh djch bnh... 
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- Thông tin v dxing day nóng nh&m tip nhn, xr 1 va chi dao  Cong tac 
phông, chong djch bnh viêm duing ho hp cap do chüng mài cüa vi rit Cô-rô-na 
gay ra cüa B Y t và Si Y t Bnh vin Da khoa tinh. Thixmg xuyen theo dOi, 
c.p nht v tInh hmnh, din bin djch bnh trên cã rnràc nói chung, tinh VThh Phüc 
nói riêng và các thông tin tuyên truyn ye phông, ch6ng djch bnh tCr các kênh 
thông tin chInh th6ng: 

+ Dài Truyn hinh Vit Nam (Bàn tin thôi sir phát song hang ngày, frng ding 
vtv.go). 

+ Dài Ting nói Vit Nam (Bàn tin th?ii sr phát thanh hang ngày và website). 

+ Thông t&i xa Vit Nam (website https://baotintuc.vnl  và fanpage 
https://www.facebook.comlThOngtaflXaVietNam/').  

+ Website Cc Cong ngh Thông tin — B Y th (https://ehealth.gov.vnl). 

+ Website Cic Y th Dr phông — BO Y T (http://vncdc.gov.vnl) 

+ Website Báo Sue khOe và D&i sang — Ca quan ngOn 1un cüa B Y té 
(https://suckhoedoisong.vnl) 

+ Website S& Y t Vinh Phiic (http://soyt.vinhphuc.gov.vnl) 

+Website Si Thông tin & Truyên thông VTnh Phüc 
(http ://sotttt.vinhphuc.gov.vnl). 

+ Báo VTnh Phüc (báo in, báo din tCr). 
+ Dài Phat thanh - Truy&i hInh tinh (Bàn tin thii sir phát sOng hang ngày và 

trang thông tin din tCr http://vinhphuctv.vni)... 

2. flInh thfrc tuyên fruyn 
- Thông tin, tuyên truyn thông qua báo chi (Báo VTnh Phi'ic, Dài Phat thanh - 

Truyên hInh VTnh Phic, Trang thông tin giao tip din t1r tinh), tài 1iu tuyen 

truyn do Ban Tuyên giáo Tinh üy cung cAp: thuông xuyên cp nh.t tInh hlnh djch 

bnh d phát song vào các khung gitr yang, thng cix&ng dung ltrçing, thii lucing 
tuyên truyn cOng tác phông, chng dch bnh. 

- Tuyên truyên qua các n phãni. tuyên truyên (t rai, s tay, thông báo ni bO, 
tài lieu tuyên truyên, tài 1iu hoi-dáp...); tuyên truyên trên các website, trang thông 
tin din tCr cüa các cci quan, dan vi, dja phucmg. 

- Tuyên truyn b.ng các hinh thuc trirc quan, sinh dng: treo bang - rOn, khAu 
hiu, pano, áp phIch, man hmnh din tCr ci lan... trên các tuyn dithng trung tni  

nhà vn hóa, dim sinh hoat cong dng, tru1ng h9c, bnh vin, th dan ph6, nai 
cong cong. Tng cumg tuyên truyn b.ng xe km dng den tirng dja bàn dan cu, 
chü tr9ng các dja bàn nông thOn, min nüi, các dja phuang có ngu&i dan di lao 
dng t.i Trung Qu6c. 

- Tuyên truyn thông qua các bui h9p giao ban, sinh hot chuyên d cüa ca 

quan, dan vj, doàn th, th chuc xA hi... 
- Bi duông kin thuc v phông, chng djch bnh cho dOi ngü nOng c& tuyên 

truyn ming ti ca s& và trin khai phucing thuc tuyên truyên trrc tip dn nguñ 
dan. Chu tr9ng phát huy vai trô cüa ngu?ñ có uy tIn, can b y té co sv, can bO M.t 
trãnvàdoànthcáccâp. 
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- Tng cuing thiyi krcing, tn xuAt tuyên truy&i, ph bi&i tren h thng ba 
truyn thanh c&p huyn, xA nhm thông tin kp thii dn ngu?ii dn the chü tnrclng, 
biên pháp phông, ch6ng djch. 

- Ap diing hiu qua tác dmg cüa internet, mng xä hi và các phurng thrc 
thông tin hin di trong tuyên truyên: Các dja phuong, Co quan, don vj, cá nhân 
tIch crc dng tãi các tin, bài vit, thông tin chInh thong v nguyen nhãn, tác hai, 
each phOng, chóng djch trên tài khoãn internet, mng xà hi trong va ngoài nuâc 
(Facebook, Zalo, Youtube, VCNET...). 

- Sr diing h thing các kênh thông tin tuyên truyn, d.0 tranh phàn bác tren 
m.ng x hi cüa Ban Chi do 35 các cap trong ding tãi, chia sê tin, bài, san phrn 
truyn thông v djch bnh viêm dithng ho hp cp do ch'Cmg mâi ciia vi rut Cô-rô-
na gay ra và phãn bác các thông tin xâu, dOe,  that thit, sai sr th.t. 

- Phi hçip vài the nhà mng d giri dn các tài khoãn din thoi, zalo ngithi 
dan trên dja bàn tinh tin nhn nOi  dung thông tin có tInh eh&t cành báo v din 
bin, tInh hinh và các bin pháp phOng, chong djch bnh viêm dumg ho hp cAp 
do ching mài cUa vi rut Cô-rô-na gay ra. 

III. TO CH(J'C THYC HLN 

1. Ban Can sir Bang Uy ban nhân dan tinh 

- Chi dao  UBND tinh: 
+ Thtrrng xuyên kin toãn Ban Chi dao  cCia tinh v phàng, chng djch bnh 

viêm thr?mg ho hap cap do chng mâi cüa vi rut Corona theo d(ing tinh than clii 
dao cüa ThU tuâng ChInh phU. 

+ Kjp thôi ban hãnh the vn bàn lânh do, chi dao  thc ngânh, các dja phixang, 
cci quan, don vj trong tinh thirc hin nghiêm tinh than chi d.o cUa Trung xong, 
ChInh phU và cUa Tinh Uy v cong tác phông, chng djch bnh viêm duting ho hAp 
cAp do chi'mg mài cUa vi rut Corona gay ra. 

+ Phi hçip ch.t ch vài các cci quan Trung uong thng cix&ng cong tác kim 
tra, giám sat, xác djnh các yang trong dim, nMng ng Co nguy cci và djch bnh 
cO khã nng bang phát và lay lan cao. 

+ Dam bão dU kinh phi, 4t tu, trang' thit bj y t và các diu kin c&n thMt 
khác d kim soát tInh hmnh djch bnh khi djch có xu htróng lay lan trên din rng. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh uy 
- Phi hqp ch.t ch vài Si Y t và các cci quan, don vj có lien quan d tp 

trung clii dao, djnh htnrng thông tin trên báo clii dam bão dAy dU, chInh xác, kip 
thii. Biên tsp, phát hành tài lieu tuyên truyên, phô biên nâng cao nhn thi'rc cUa 
nhãn dan d thrc hin dong bQ các giãi pháp phông, chng djch do chUng mi cUa 
vi rUt Corona gay ra, phát huy vai trO, trách nhim cUa mi ngtxii dan trong vic 
bão v và nâng cao sue khôe cUa bàn than và cong dng. 

- Ph6i hcip cUng the cci quan chüc nng có lien quan trong theo dOi tInh hinh, 
din bin và cong tác phông, chOng djch bnh viêm &rmg ho hAp cAp do chUng 
mài cUa vi rUt Corona gay ra trên dja bàn tinh. 
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- Thung xuyen n.m bt tmnh hInh dix 1un xä hi; phát hin, d nghj xix 1 
nghiêm các trt.rrng hcrp dixa thông tin that thit, chixa chInh xác, chua day dñ, sai sx 
that lien quan dn tInh hInh, din bin dch bnh viêm duông ho hap cp do ching 
mài cia vi rut Corona gay ra. 

- Giüp Ban Thuóng vii Tinh iXy chi do, theo döi, don dc, kim tra, tng hcip 
). X . .L ket qua cong tac tuyen truyen ye tmh hmh, then bien va cong tác phông, chong 

djch bnh viêm &rông ho hp cp do chtng mài ciXa vi rut Cô-rô-na gay ra trên dja 
bàn tinh. 

3. S& Y t 

- Nm ch&c din bin tInh hInh djch bnh, chi dao  các dcin vj chirc näng 
thu&ng xuyên cung cAp thông tin day dü, chInh xác, kjp thii cho các ca quan, &m 
vj, dja phircing ye din bin cüa djch bnh; có kê hoch, bin pháp i'ing phó và 
kiêm soát hiu qua djch bnh trên dja bàn tinh. 

- ChU dng pMi hcrp ch.t chê vâi Ban Tuyên giáo Tinhüy trong chi do, djnh 
huOng, cung cAp thông tin, phát hành tài lieu tuyên truyn ye tlnh hlnh, di&i bin 
và cOng tác phông, chng djch bnh; dc bia là xây dirng ph'trang an tuyen 1ruyn, 

n djnh t4t ttr, an toàn x hi trong tnthng hcp büng phát djch. 

- Cung c.p khu hiu tuyên truyn d S& Vn boa, th thao và Du ljch thirc 
hin tuyen truyên v phông, chng dch bnh. 

- Phân cong và thrc hin nghiêm vic phân cOng nguM phát ngôn v tinh hmnh 
djch bnh theo quy dnh. Kip  th?xi cung cAp thông tin, cong khai minh bach  thông 
tin ye djch bnh và cong tác phàng, cMng djch bnh viOm dithng ho hp cAp do 
chiing mâi cüa vi rat Corona gay ra cho các Ca quan báo chI. 

- T chirc ph bin, c.p nht kMn thirc cho can b y t v phông, chng djch 
bnh, nêu cao vai trô, trách nhim d vfra lam t6t vai trô cüa nguñ th&y thu6c, vra 
là nhQng tuyên truyn viên, hixâng dn ngtrài bnh và gia dInh ngu&i bnh chü 
dng phOng ngra và gilt gin, nâng cao sic khoê cho bàn than, gia dinh va cong 
ding dan cix. 

- Tang cu&ng thanh tra, kim tra các cci sâ kinh doanh djch vi y t& nha thuc; 
kjp thxi phát hin va xiX l nghiêm the hành vi lcii dmg djch bnh d du ca, tich 
trlt, ghim hang, thng giá ban the mt hang phông chong djch bnh nhu khu trang 
y t, nuàc riXa tay sat khuân... 

4. S& Thông tin và Truyn thông 
- Quãn l cht ch cong tác tuyên truyn trên các phumg tin thông tin dai 

ching và h thng thông tin ca sc v din bin dch bnh và cOng tác phOng, chng 
djch. Theo dOi, phi hqp vâi Cong an tinh và các ca quan lien quan phát hin, xr 
l nghim vic tuyên truyn, dixa thông tin không chinh xác, gay hoang mang cho 
ngui dan. 

- Phi hcip cing Ban Tuyên giáo Tinh üy, the ca quart, dan vj lien quan trong 
huâng dn trin khai tuyên truyn phông, chong djch bnh viêm duàng ho hp cAp 
do chiXng mài cüa vi rut Corona gay ra trên dja bàn tinh. 
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- Lam tht cong tác thông tin, tuyên truyn v tInh hmnh, din bin va cong tác 
phông, chông djch bnh viêm du&ng ho h.p cap do ching mài cüa vi rit Corona 
gay ra trên da bàn tinh. 

5. S& Van hóa, Th thao và Dii ljch 
- Barn sat chi do cüa '(Jy ban nhãn dan tinh, Ban Chi dao  phông, chng djch 

do vi rut corona c.p tinh, chi dao,  kjp th&i thông tin day dü, chInh xác dn ngu&i 
dan và du khách v vic t?m  di'rng các l hi, yêu cu ngui dan deo khu trang tai 
ncii cong cong và hn chê du xuàn; day mnh cOng tác tuyên truyn các bin pháp 
phông, chng djch bnh viêm &rng ho hp cp do chng mài cüa vi r(it Cô-rô-na 
gay ra. 

- Chü dng phi hçip vài Si Y t và ca quan, don vj, doàn th tai  dja phi.rang 
thuing xuyên cp nht, theo dOi tmnh hInh djch bnh; tp trung dy m?nh  các hInh 
thirc tuyên truyn, c dng, trong do chü trcng den tuyên truyên c dOng  trirc quan, 

hru dng tai  các khu vi,rc dông ngthi qua iai,  khu dan cu $p trung, khu cOng rthân 
Theo dôi, phát hin và kp thii báo cáo, th chrc cách ly, quàn l du khách khi 

phát hin truông hcip nghi ngr, mac bnh 

6. S& Giáo dic và Dào t3o 
Xây drng k hoach và t chirc t& cong tác tuyên truyn phông, chng djch 

bnh trong nha tnxông, nht là các tnr6ng c các dja phi.rmig d phát djch. Vn dng 
giáo viên và hQc sinh tIch circ, chU dng thirc hin các bin pháp phông chng djch 
bnh cho bàn than và cong  dng; chü tr9ng thông tin chInh xác v tInh hinh djch 
bnh d tao  tarn l yen tam, tin tu&ng cüa phii huynh và hQc sinh, nhât là di vài 
các tnrtmg h9c nOi  trCi và bàn trtl 

7. Cong an tinh 
Chü trI, phi hcip vri các cci quan lien quan theo dOi, phát hin, t chrc xac 

minh và xü l nghiêm các trueing hcrp tung tin that thi, sai s,r that v tInh hinh 
djch bnh, gay hoang mang trong can bO,  dãng viên, nhãn dan tren dja bàn tinh. 
Phi hçip vi các hrc hrçmg chirc nng khác kjp thii phát hin, xfr l nghiêm cac 
hành vi lçi dpng djch bnh dê dâu ca tIch trEt, ghim hang, thng giá bàn các mt 
hang phOng chng djch bnh. 

8. B CM huy Quân sir tinh 
Trên ca sâ chi dao  cüa B Quc phông, Bô Tu lnh Quãn khu 2, Tinh üy, 

UBND tinh chü dng triên khai các hoat dng phông, chóng djch trong các don vj 
quãn dOi.  Phi hçTp cong S& Y th và các co quan lien quan triên khai các bin pháp 
rng phó trong trurng hcip djch bnh có din biên phurc tap trên dja bàn tinh. 

9. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 
Tang cuông cOng tác tuyên truyn phèng ch6ng hoat dng vn chuyn, mua 

bàn dng vt hoang d, tuyên truyn Cong tâc dam bão an toàn v sinh môi truông 
trong hrn thong, git m gia süc, gia cam trên dja bàn tinh. 

10. S& Cong thtroiig 
Chü tn, phi hqp vài các Co quan, don vj chrc nng, nht là Cic Quãn l thj 

tru&ng thng ctr&ng cOng tác tuyên truyn, xCr l nghiêm các trtthng hcip du ccr, 
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ghim hang, thng gin các loai 4t tix, trang thit bj y th phic vi phông chng djch. 
Thông tin dê ngithi dan biêt các dithng day nóng, các co quan, don vj chju trách 
nhim kiêm tra, x1 1 các hành vi vi phm pháp 1ut trong buôn ban hang hóa, 
trang thiêt bj, vt ti..r y té, hang hóa không rO ngun gc. 

ii. Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các ti chfrc CT-Xll tinh 
- Xây dirng k hoch dy mnh cOng tác huàng din, tuyên truyn, ph bin 

phOng, chong djch bnh viêm duàng ho hp c.p do ching mói c1a vi rut Corona 
gay ra trên dja bàn tlnh trong can b, doãn viên, hi viên, than dan trên dja bàn 
thh. 

- Chü dng ph6i hçip vài ngãnh y té và các co quan, don vj lien quan thrc 
hin tuyên truyên, vn dOng dn trng dja bàn, khu dan ctr d nâng cao nhn thirc 
va thi1c hin các bin pháp phông, chOng djch t?i  gia dInh, ncri cong cong. 

- Tang cuông khai thác, dng tái, chia sé thông tin lien quan dn tInh hmnh 
din bin, các bin pháp phông, chng djch bnh trên các trang, nhóm, tài khoãn 
mng x hi cüa Mt trn và doàn the các cap. 

- Co hmnh thrc biu dirong, nhân rng các hành dng nhân van, mang nghia 
thit thrc trong cong tác phOng chong djch bnh. Tuyên truyên to dir 1un len an 
mnh m các hành vi lcii ding djch bnh dê triic lçii bat chInh nhu dâu co, tIch tri, 
ghim hang, tang giá ban các mt hang phông chng dch bnh. 

- Barn sat co s&, nrn ch&c tInh hinh tir tithng, tam trng cia nhãn dan; qua do, 
phát hin và tham miru kip  thôi cho cp üy các bin pháp on djnh tInh hlnh tu 
tixng trong 1nrJng hcTp djch bnh büng phát cao. 

12. Báo VTnh PhIic , Dài Phát thanh - Truyn h'mh Vinh Phñc 
- Barn sat sr chi d.o cüa Tinh üy, UBND tinh và djnh hixàng cüa Ban Tuyên 

giáo Tinh üy, phi hçp cht ch vâi Sv Y té và các Co quan lien quan cp that 
thông tin d th chi'rc t& các hott dng tuyên truyên; tang cuông tin, bài; tp trung 
dang tãi chmnh xác, kjp thñ các thông tin ye tInh hinh, din bin cUa djch bnh va 
cong tác phông, ch6ng djch bnh. 

- Tang cir&ng chuyên trang, chuyên miic v phóng ch6ng djch bnh viêm 
dung ho h.p c&p do ching mâi cUa vi r(it Corona gay ra; tip tVc  tang cumg vic 
c.p nht thông tin v tmnh hInh, din bin, cong tác lânh dao,  chi  dao  cüa tlnh va 
các dja phixong trong tinh; các bin pháp phông, chng djch bnh; khuyn cáo cUa 
ngànhYtê... 

- Kip thii phát hin, biu duong các th chirc, Ca nhãn CO nhIlng hãnh dng 
mang tInh nhãn van trong cong tác phOng, chng dch bnh, ding thii, cung cp 
thông tin d&y dü, xác thirc, gOp phn phãn bác các thông tin that thit, sai sir th.t 
lien quan dn djch bnh. 

- Di vài thUng ni dung thông tin CO tInh chit nhy cam c&n báo cáo, trao 
di vài Ban Tuyên giáo Tinh üy trtrâc khi dang tài tuyên truyn tren các phucing 
tin thông tin di chiing. Dng thii, barn sat djnh hithng thông tin tuyên truyn cüa 
Ban Tuyên giáo Tlnh üy, tht là ye ni dung thông tin, mirc d, lieu ltrcing thông 
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tin tuyen truyn, myt d,i không ding cáo tin, bài gay tam l lo l.ng, hoang mang 
cho dir lun. 

- Cáo ca quan báo chI cUa tinh kim duyt ch.t ehë tin, bài, tránh dua tin sai 
sir that,  gay tam 1 hoang mang trong Nhân dan. Uu tiên dung lucmg, thôi lucrng 
dang, phát the khuyn cao, khuyn nghi cfla T chrc Y tê The giói (WHO), B Y 
tê và Si Y tê di vii ngithi dan nhiim ngn ngra, h?n  ch djch bnh lay lan. Dng 
viên, c vu cáo t.ng lap nhân dan tich circ tham gia phông, chng dch bnh. 

13. Các huyn fly, thành fly, dãng fly trirc thuc Tinh fly 
- Xây thing k hoach và th chre tt cong tao thông tin, tuyên truyên trong 

nhân dan, nhât là a các tnrng hçc, nai cong cong, nai tp trung dong ngixi, 
nhung vfing và dOi tuçing có nguy Co cao hng nhiêu hInh thi'ic phfl hcip; coi day là 
mt trong nh'ng giãi pháp quan trçng d phOng, chông djch bnh. 

- Clii dao lam t& cong tao tu t.rrng d nguOi dan yen tam, tin tuOng, tIch ci,rc, 
chfl dng thirc hin cáo bin pháp phàng, ehông dch bnh, bão v sirc khOe efla 
b th và cong ding. Clii dao  các co sà y t phi hcrp cht chë vâi cáo Co quan 
thông tin, tuyen truyn d thrc hin nghiêm vic cong khai, minh bach  thông tin v 
tinh hmnh djch bnh và kjp thèi khuyn cáo nguii dan den ngay cáo co si y 
khám, diu trj khi có d.0 hiu efla bnh; dng thi chi dao  each ly kip thôi không 

d lay lan dch bnh. 
- Nm chc tInh hinh tii tuang, tam trng cfla cáo t.ng lap nhan dan tnràc 

din bin cfla djch bnh, qua do dr báo tinh hinh, thirmg xuyên thông tin, báo cáo 
ThirôTig tri.rc Tinh fly, Ban Tuyên giáo Tinh fly ye tlnh hinh, din biên, nhât là khi 
có tinh hung bt thrnmg 

Ban Thi.thng vii Tinh fly giao Ban Tuyên giáo Tinh fly là cci quan chfl tn 
hithng dn, kim tra, don dc cOng tao tuyên truyên phông, chông djch bnh viêm 
dwmg ho hp c.p do chng mài cfla vi rut Corona gay ra; thng hcip kEt qua báo 
cáo Ban Thir?mg v11 Tinh fly và Ban Tuyên giáo Trung irorig theo qui djnh. 

Noi nhAn:  
- Ban BI thi.r Trung ung Dãng (d b/c), 
- Ban Tuyên giáo Trung hang (e b/c), 
- YITU, HDND, UBND finh, 
- Ban Can sr Dãng UBND tinh, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- MTI'Q và các to chirc chinE trj - xã hi tinh 
- Cãc huyn üy, thành üy, dãng Oy trirc thuc, 
- Các s& ban, ngành cOa tinE, 
- Ban VP, DaiPTrHtinh, 
- CPVP; TH; 
-Li.ruVPTU. 
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