
 

UBND TỈNH ĐIỆNBIÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:        /STTTT-BCXB 

V/v thống nhất việc đưa thông tin về dịch bệnh 

Covid-19 trên báo chí và các phương tiện 

truyền thông 

 

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

 
Điện Biên, ngày       tháng 5 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh; 
- Báo Điện Biên Phủ;  
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  
- Tạp chí Văn nghệ Điện Biên; 
- Hội Nhà báo tỉnh; 
- Cơ quan có Cổng/Trang thông tin điện tử tổng hợp; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.        

 
Thời gian qua, các cơ quan báo chí, tuyên truyền ở địa phương; cơ quan báo 

chí Trung ương thường trú tại tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiều 

lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đặc biệt là công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

Nhiều thông tin đã được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương 

thông tin nhanh, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan y tế và nhân dân 

cùng chung tay triển khai, thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh.  

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, còn xuất hiện một số ít phóng 
viên, cơ quan báo chí thu thập, khai thác và đưa những thông tin nội bộ chưa được 
công bố chính thức từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh của tỉnh; số liệu về 

bệnh nhân mắc Covid - 19 trên địa bàn tỉnh trong cùng thời điểm không đồng nhất, 
hoặc thông tin chưa đầy đủ, thiếu kiểm chứng. Các thông tin trên phần lớn được 

chia sẻ, đăng tải công khai trên mạng xã hội. Từ đó, gây ảnh hưởng đến việc tiếp 

nhận thông tin của người dân; gây tranh cãi, tâm lý lo lắng, hoang mang trong nhân 
dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về dịch 

bệnh trên địa bàn tỉnh; sau khi thống nhất với Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền đăng phát thông tin liên quan đến số liệu 
các ca bệnh mắc Covid -19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên phải đảm bảo thống nhất 
theo nguồn thông tin chính thống được cung cấp từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống 
dịch Covid-19 tỉnh (cụ thể là Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; các Phó trưởng Ban Chỉ 
đạo khi được ủy quyền); hoặc trích dẫn số liệu Nguồn tin được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử Sở Y tế (http://syt.dienbien.gov.vn), trang fanpage của Trung tâm 

http://syt.dienbien.gov.vn/


 

Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế tỉnh Điện Biên (CDC Điện Biên) hoặc Trang thông 
tin điện tử (http://covid.dienbien.gov.vn). 

 Chỉ thông tin các ca bệnh cụ thể khi đã được Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Phòng, 
chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên xác nhận (bệnh nhân đã có mã số). 

 
2. Đề nghị Người đứng đầu cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ 

thị số 54-CT/TU ngày 22/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã 

hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.  

3. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục quán triệt, phổ biến đến toàn thể hội 

viên, người làm báo trong tỉnh thực hiện đúng Quy định về đạo đức nghề nghiệp 

người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt 

Nam. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường rà soát, phối hợp cùng các cơ 

quan liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đăng, phát, đưa thông tin sai 
lệch về dịch bệnh nói chung và hành vi đăng, phát, đưa thông tin có liên quan đến 

dịch bệnh Covid-19 không đúng sự thật nói riêng. 

Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- TT. HĐND tỉnh (b/c);  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Đ/c Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế (p/h); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 
- Phòng PA 83- CA tỉnh (p/h); 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Các phòng CM Sở; 
- Lưu: VT,  BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hùng Cường 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


