
IJBND TINE BINH DUCNG 
S THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG 

So: ' /SITI1-BCXB 
V/v day mnh cong tác tuyên truyn 

phông, chong djch bnh viêm dixông ho hap cap 
do chüng mOi cüa vi nt Corona gay ra 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VItT  NAM 
Doe 1p - Tr do - Hnh phüc 

Binh Dwo'ng, ngày  G  tháng 02 nãm 2020 

KInh g1ri: 
- Các s&, ban, ngành; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô; 
- Các co quan báo chI trong tinh; 
- Các Phông Van hóa Thông tin; 
- Dài Truyên thanh các huyn, thj xã, thành phô; 

Thirc hin Cong van so 79-CV/TW ngày 29/01/2020 cüa Ban BI this TW 
Dáng; Chi thj 05/CT-TTg ngay 28/01/2020 Va Chi thj 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 
cüa Thu ti.rng ChInh phü ye vic phông chông djch bnh viêm di.thng ho hap cap 
do chüng mói cüa virus Corona gay ra; Chi thj so 05/CT-BTTTT ngày 02/02/2020 
cüa B Thông tin và Truyên thông ye vic thirc hin cong tác, phOng chông djch 
bnh viêm di.thng ho hap cap do chüng mâi cüa vi rut Corona gâ' ra và Cong van 
so 11 6/PTTH&TTDT ngay 03/02/2020 cüa Cic Phát thanh, Truyên hInh và Thông 
tin Din tCrvê vic phôi hçp th1rc hin cong tác phOng, chông djch bnh viém 
du?mg ho hap cap do chüng mâi cüa vi rut Corona gay ra, Sâ Thông tin và Truyên 
thông dê nghj: các s&, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành phô; 
báo chI, các phOng Van hóa Thông tin, h thông Dài truyên thanh trén dja bàn tinh 
day m?nh  cong tác tuyên truyên phông, chông djch bnh viêm duOng ho hap cap 
dochüng vi rut Corona gay ra theo thông tin cüa Ban Chi d?o  Quôc gia và B Y tê 
nhäm gop phân bào v sirc khOe, tInh mng cüa nhân dan, hn chê müc thit hi 
thâp nhât do djch bnh gay ra nhis sau: 

- Trong cci ch phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chI, Sâ Thông tin và 
Truyên thông khuyên nghj các sâ, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, 
thành phô dam bão tInh thông nhât, chuân xác, dung thrc tê, chü dng djnh hisàng 
thông tin, tránh xây ra khig hoáng truyên thông truâc tInh hInh djch bnh dang 
diên biên phrc tap. 

Chü dng kim soát thông tin trén dja bàn, dc bit là thông tin sai Ich hoc 
chisa duçic kiêm chirng ye djch bnh viêm dix&ng ho hap cap do chüng mâi cüa vi 
rut Corona gay ra trên dja bàn. 

Kjp thii phi hqp v&i Sà Thông tin và Tmyn thông khi phát hin có các 
thông tin sai sr that, tin don that thitgây ãnh hi.thng den phát triên kinh té - xã hi 
cüa tinh cling nhu dis 1un xä hi. Dâu môi trao dôi, phôi hçip dông chI Büi Hihi 
Hip - Phó Chánh Thanh tra S&, din thoai: 0907681781, email: 
hiepbhbinhduong.gov.vn. 



- Các phông Van hóa Thông tin tIch crc triên khai cong tác tuyên tmyn 
bang nhiêu thirc phü hqp, khuyên cáo ngu&i dan và cong  dông phông ngra, han 
ché djch bnh; dam báo thi gian phü hçp dê ni dung tuyên truyên den thrqc các 
tang ip nhãn dan. 

- Các cci quan báo chI, h thng dài truyên thanh trên dja bàn tinh tang 
cu?mg thôi luqng tuyên truyên, ma chuyên trang, chuyên mitc, tin, bài tuyên truyên 
riêng dê thrc hin các chuyên dê, dôi thoi... nhãm cp nht thông tin can thiêt 
mt cách kjp th?yi, chInh xác den nguäi dan. Qua do, day manh  tuyên truyên cong 
tác phOng tránh lay nhiêm vi rut Corona; khuyên cáo ng.thi dan can han  ché các 
hoat dng có nguy co gay bnh và nhng dâu hiu nhn biêt khi nhiêm bnh dé 
chü dng di khám, thông báo ngay cho cci quan y tê khi có các triu chirng cüa 
bnh; bin pháp cüa co quan chrc näng nhäm han  chê sir lay lan cüa djch bnh. 
Dông thii, báo cáo nhanh ye Sâ Thông tin và Truyên thông tnrâc 15h00 hang ngày 
qua email: phongbaochixuatbanbinhduong.gov.vn  theo mâu dInh kern. 

Rt mong lãnh do các cci quan, don vj quan tam chi dao  dy  manh  cong tác 
tuyên truyên phOng, chông djch bnh trên dja bàn tinh BInh Dixcrng. 

(DInh kern Chi thj s 05/CT-B TTTT ngày 02/02/2020 cia Bó Thông tin và 
Truyén thông). 

Trân tr9ng./iL-

N.iinhln: 
-Nhutrên; 
- BGD; 
- Li.ru: VT, BCXB. 
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