
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
           

 Số:          /UBND-KGVX 

V/v tăng cường công tác thông tin 

tình hình dịch bệnh COVID-19  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày      tháng     năm   

               

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí địa phương(1). 
 

Thực hiện Văn bản số 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 23 tháng 7 năm 

2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-

CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai 

sự thật về COVID-19 trên mạng; Văn bản số 6289/BYT-KCB ngày 04 tháng 8 

năm 2021 của Bộ Y tế về việc chủ động công bố thông tin dịch bệnh COVID-19 

trên phương tiện truyền thông đại chúng; xét đề xuất của Sở Thông tin và 

Truyền thông tại Văn bản số 1331/STTTT-TTBCXB ngày 30 tháng 7 năm 2021, 

Sở Y tế tại Văn bản số 3548/SYT-TCHC ngày 03 tháng 8 năm 2021, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí theo quy định(2). Người phát ngôn của các cơ quan, địa phương phải chủ 

động, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh theo chức năng, nhiệm 

vụ; tuân thủ kỷ luật và thống nhất về nội dung phát ngôn. 

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình 

thực hiện nghiêm quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và chỉ đạo của Bộ 

Thông tin và Truyền thông(3), Bộ Y tế(4), các văn bản chỉ đạo của tỉnh(5); không 

đưa các báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp của 

tỉnh, báo cáo về phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan, đơn vị chức năng 

gửi cơ quan cấp trên lên mạng xã hội (trừ các văn bản cần công bố rộng rãi 

                                                 
(1) Báo Kon Tum; Đài Phát thanh và Truyền tỉnh tỉnh; Tạp chí Văn nghệ. 
(2) Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về công tác phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí. 
(3) Văn bản số 1631/BTTTT-CBC ngày 20/5/2021 về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về 

phòng, chống dịch COVID-19. 
(4) Văn bản số 4191/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về 

phòng, chống dịch COVID-19. 
(5) Văn bản số 613/UBND-KTTH ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về việc Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 

số 28-TB/TU ngày 18/02/2021; Văn bản số 584/UBND-KGVX ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh về việc xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 388/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của UBND 

tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19; Kế hoạch số 2536/KH-BCĐ ngày 24/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 525-CV/BTG ngày 20/7/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về tuyên truyền phòng, chống COVID-19...  
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như: Công điện, thông báo, thông cáo báo chí, văn bản đề nghị hỗ trợ đăng phát 

thông tin, thông báo tìm người đến địa chỉ có nguy cơ dịch tễ…). 

- Khi cơ quan, địa phương xảy ra sự việc đột xuất, sự cố bất thường liên 

quan đến tình hình phòng, chống dịch bệnh, chậm nhất sau 02 giờ, kể từ khi phát 

sinh sự việc nên cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan 

điểm chỉ đạo và giải pháp xử lý bước đầu sự việc (nếu có). 

- Tăng cường nắm bắt thông tin trên báo chí, mạng xã hội phản ánh các nội 

dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 của cơ quan, địa phương; kịp thời thẩm tra, xử lý và báo cáo(6) kết 

quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông). Khi phát hiện 

tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch tại 

cơ quan, địa phương, báo cáo vụ việc cho Sở Thông tin và Truyền thông, Công 

an tỉnh để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.  

- Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tham gia phòng, chống dịch thực hiện 

nghiêm và đúng các quy định của cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với 

người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin 

bất lợi lên báo chí, mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp 

phòng, chống dịch của địa phương. 

2. Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh(7) và 

chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông(8), Bộ Y tế(9) và các Văn bản chỉ đạo 

của tỉnh có liên quan.  

- Chủ động công bố số ca mắc mới, ca đang điều trị, ca khỏi bệnh, ca tử 

vong trong ngày và cộng dồn từ đầu dịch qua cổng thông tin chính thức Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch và phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Thời 

điểm công bố 02 lần/ngày: 6 giờ và 18 giờ. 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm thống kê, báo cáo gửi về Bộ Y tế 

theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 và của Bộ Y 

tế để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia, Văn phòng Chính phủ, 

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát chỉ đạo, 

định hướng tuyên truyền của Trung ương và địa phương; kịp thời phản bác luận 

điệu xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, làm nổi bật mục 

tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. 

                                                 
(6) Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4312/UBND-KGVX ngày 17/11/2020 về tăng cường công tác thẩm tra, 

xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm. 
(7) Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư: “Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong 

hồ sơ bệnh án”. 
(8) Văn bản số 1631/BTTTT-CBC ngày 20/5/2021 về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về 

phòng, chống dịch COVID-19. 
(9) Văn bản số 4191/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về 

phòng, chống dịch COVID-19. 
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 - Xử lý nghiêm các các nhân, tổ chức đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự 

thật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống 

dịch tại địa phương. 

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để thẩm định 

nguồn tin, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật. Trong trường hợp không xác định 

được danh tính, nhân thân của đối tượng vi phạm báo cáo Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Bộ Công an để có biện pháp xử lý. 

4. Các cơ quan báo chí địa phương 

- Tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 

năm 2021 của Chính phủ về chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19, chú 

trọng phản ánh việc các cơ quan chức năng cảnh báo và xử lý tin giả, tin sai sự 

thật về COVID-19. 

- Bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Trung ương và địa phương 

vể công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phản ánh trung thực, khách 

quan, tích cực về nỗ lực của các cấp, ngành thực hiện phòng, chống dịch bảo vệ 

sức khỏe nhân dân; chủ động phản bác luận điệu xuyên tạc về công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 

- Các tổ chức CT-XH tỉnh (p/h); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX.MNK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Ngọc 
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