
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VX 

V/v tăng cường kỷ luật truyền 

thông phòng, chống dịch Covid-19 

Lai Châu, ngày       tháng 4  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, trong 

thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền và nhân dân trong tỉnh, tỉnh Lai Châu đã kiểm soát tốt sự lây lan của dịch 

bệnh. Đạt được kết quả đó, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, 

địa phương và toàn xã hội, có sự đóng góp không nhỏ của công tác thông tin, 

tuyên truyền được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. 

Để tiếp tục phát huy vai trò của công tác thông tin và truyền thông phục 

vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới; thực hiện 

Công văn số 1090/BTTTT-CBC ngày 31/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 (sao 

gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; 

thông tin kịp thời, minh bạch, trong đó 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 về kết quả điều trị để tránh gây hoang mang trong xã hội; 

thông tin nhiều hơn về cách phòng tránh dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống 

lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng. Tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi 

hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh. Trong công tác thông tin, 

tuyên truyền cần lưu ý các hình thức đảm bảo phù hợp với nhân dân các dân tộc 

vùng sâu, vùng xa. Qua đó vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, 

bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban 

chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 
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- Đẩy mạnh tuyên truyền giải pháp của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương 

và của tỉnh trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, 

đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân. 

2. Giao Giám đốc Sở Y tế là người phát ngôn, đầu mối cung cấp thông tin 

cho báo chí về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

để đưa tin thống nhất, chính xác, tránh sai sót (đặc biệt tránh việc vội vàng cung 

cấp cho báo chí các thông tin còn đang trong giai đoạn xác minh, chưa rõ 

ràng...); đảm bảo cung cấp thông tin theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh 

tăng cường kiểm tra, 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. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- TT. Tỉnh uỷ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- VPUBND tỉnh: V, VX, TH, CB; 

- Các Sở: TT&TT, Y tế, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, Vx4. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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