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Quảng Trị, ngày 02 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Báo Quảng Trị; 

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung t    ăn h a thông tin - Th  d c th  thao các 

huyện, thị xã, thành phố;  

- Các cơ quan c  trang thông tin điện tử, trang  ạng xã 

hội 

 

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

và Truyền thông và Công văn số 1400/UBND-VX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh 

về tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch Covid-19; Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Trung t   

 ăn h a, thông tin -Th  d c th  thao c p huyện và các cơ quan c  trang thông tin 

điện tử, trang  ạng xã hội trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền các nội dung 

chính sau: 

- Tiếp t c đẩy  ạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; 

thông tin kịp thời,  inh bạch, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các  ô 

hình tốt, sự chung tay của cả cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động 

thông tin về kết quả điều trị đ  tránh hoang  ang trong xã hội; thông tin nhiều hơn 

về cách phòng tránh dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống l y chéo dịch bệnh 

trong cộng đồng, tránh đưa các thông tin g y bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với 

người  ắc, người nghi  ắc bệnh. 

- Qua công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người d n n ng cao ý thức tự 

bảo vệ  ình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Đẩy  ạnh tuyên truyền giải pháp của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương 

trong việc tập trung tháo gỡ kh  khăn, thúc đẩy sản xu t, kinh doanh, đả  bảo an 

sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nh n d n. 

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

đối với các hành vi thông tin sai sự thật, g y ảnh hưởng tiêu cực tới công tác 

phòng, chống dịch và việc tri n khai thực hiện các nhiệ  v  phát tri n kinh tế-xã 

hội của tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị sớ  tri n khai 

công tác tuyên truyền. 
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Tr n trọng cá  ơn sự quan t  , phối hợp thực hiện của quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ TT&TT (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 

- Lưu:  T, TTBCXB. 

         KT. GIÁM ĐỐC 

          H  GIÁM ĐỐC 
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