
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /STTTT-TTBCXB Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  30  tháng 01 năm 2020

V/v tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh
viêm phổi cấp do chủng corona vius mới.

Kính gửi:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ văn bản số 643/UBND-VP, ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng
corona virut mới , Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa
phương nội dung sau:

1. Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chũng loại vi
rút mới corona (nCoV) gây ra ; thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh,
mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống dịch để người dân không hoang
mang. Khuyến cáo người dân không đi đến vùng có dịch hoặc những trường hợp có
người nhà đang ở vùng có dịch có nhu cầu về Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo dõi và cập
nhật thường xuyên các thông tin và khuyến cáo của Bộ Y tế .

2. Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban,
Ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban,
Ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện: Tăng cường tin, bài, hình ảnh tuyên truyền
về bệnh viêm phổi do nCoV; thường xuyên tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình
hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống dịch để người dân
nắm được.

- Đối với Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, đề nghị đăng tải, cập nhật kịp
thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về bệnh viêm phổi do
nCoV và công tác phòng, chống bệnh viêm phổi do nCoV gây ra; thường xuyên cung
cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh viêm phổi do
nCoV gây ra.

3. UBND huyện, thị xã, thành phố
- UBND cấp huyện chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền

thanh các huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh các xã, phường hướng dẫn tiếp
âm, phát sóng các nội dung tuyên truyền trên của Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh về bệnh viêm phổi do nCoV và công tác phòng, chống bệnh viêm phổi do nCoV



cho hệ thống Đài Phát thanh cấp huyện, thị xã, thành phố, đài Truyền thanh cấp xã
trên địa bàn. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ
quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung trên.

(Đính kèm văn bản 643/UBND-VP, ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh) 

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- GĐ và các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

          GIÁM ĐỐC

         Lê Văn Lâm
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