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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:          /TB-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày          tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ các Thành viên Tổ Thường trực về thông tin, đảm 

bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 02/02/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 2005-CĐ/TU ngày 31/01/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Công văn số 522/UBND-VX1 ngày 

01/02/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Quyết định số 

10/QĐ-STTTT ngày 03/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành 

lập Tổ Thường trực về thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin 

trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra (gọi tắt là Tổ thường trực phòng, chống nCoV); sau khi thống nhất 

với các thành viên, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo phân công nhiệm vụ cụ 

thể như sau: 

1. Đ/c Đậu Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng: Chỉ đạo chung, chịu 

trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Tổ, thường xuyên bám sát định hướng, chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban chỉ đạo tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Y tế); 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, của UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên 

quan để chỉ đạo các Thành viên trong Tổ thực hiện các nhiệm vụ liên quan của 

ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn trong phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Trong đó: 

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống  dịch một cách 

sâu rộng, có hiệu quả nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn 

chế mức thiệt hại thấp nhất do dịch bệnh gây ra; Tăng cường công tác giám sát, 

phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt, thông tin sai sự 

thật, lợi dụng tình hình để gây hoang mang trong xã hội và khó khăn trong công tác 

phòng chống dịch. 

- Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính 

quyền các cấp và Ban chỉ đạo của tỉnh; đảm bảo đường truyền trong kết nối, chia sẽ 

dữ liệu giữa các bệnh viện, các cơ sở y tế và nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Bảo đảm an toàn thông tin, an toàn mạng, kịp thời phối hợp xử lý các sự cố 

về an toàn thông tin, an toàn mạng.  

2. Đ/c Phạm Văn Báu, Chánh Thanh tra Sở  - Tổ phó: Tham mưu trong công 

tác chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về công tác giám sát các hệ thống 
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truyền thông, phát hiện và xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt, thông tin sai sự 

thật gây hoang mang trong dư luận xã hội và khó khăn trong công tác phòng chống 

dịch. Xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động Bưu chính theo Chỉ thị của Bộ 

TT&TT. 

3. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng TTBCXB - Tổ phó: Tham mưu 

công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng 

trong công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Một số nhiệm vụ cụ thể: 

- Chủ động nắm bắt thông tin từ Sở Y tế, Bộ Y tế và cung cấp kịp thời, 

chính xác tới cộng đồng để người dân biết tình hình, không được chủ quan, lơ là, 

đồng thời tránh gây hoang mang, lo lắng; khuyến cáo người dân và khách du lịch 

khi có triệu chứng nghi ngờ thì cần cách ly và đến cơ sở y tế để được khám, phát 

hiện, điều trị kịp thời. 

- Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Tham mưu trong công tác chỉ đạo 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ưu tiên thời lượng phát sóng vào giờ vàng để 

phát sóng các thông điệp, phóng sự tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí; chủ động tham mưu 

cho Lãnh đạo Sở công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trong thông tin, tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với Thanh tra Sở xử lý kịp thời những 

thông tin sai sự thật. 

4. Đ/c Đặng Văn Đức, Trưởng phòng BCVT - Thành viên: Tham mưu công 

tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng 

trong công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của 

chính quyền các cấp và Ban chỉ đạo tỉnh; chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo đường 

truyền trong kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa các bệnh viện, các cơ sở y tế và nhu cầu 

của người dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; tổ chức nhắn tin tuyên truyền về 

phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút Corona gây ra đến từng thuê bao điện 

thoại di động trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính trên địa bàn tỉnh 

tạm dừng việc chấp nhận, vận chuyển gửi chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng 

là trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới vi rút Corona gây ra (khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế) kể từ ngày 

01/02/2020. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên Cổng TTĐT của tỉnh. 

5. Đ/c Lê Văn Dũng, Trưởng phòng CNTT - Thành viên: Tham mưu công 

tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng 

trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. Phối hợp với Thanh tra Sở, tăng 

cường công tác giám sát tình hình, diễn biến trên không gian mạng về các nội dung 

có liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

gây ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông góp phần tuyên 
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truyền chính xác, kịp thời về việc phòng, chống dịch. Kịp thời phối hợp Đội ứng 

cứu sự cố ATTT triển khai khi có sự cố xảy ra. 

 6. Đ/c Phan Anh Tú, Phó Chánh Văn phòng, Phụ trách Văn phòng Sở - 

Thành viên: Chịu trách nhiệm trước tổ trưởng về công tác thông tin, đảm bảo 

thông tin liên lạc, an toàn thông tin mạng trong nội bộ cơ quan Sở phục vụ cho 

công tác chỉ đạo điều hành của Sở; tham mưu, đảm bảo các điều kiện phục vụ cho 

hoạt động của Lãnh đạo Sở và của Tổ thường trực phòng, chống nCoV trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra và công tác phòng chống dịch tại cơ quan Sở. Tổng hợp báo cáo 

tình hình với Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ TT&TT. 

7. Đ/c Dương Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Sở kiêm Giám đốc Trung 

tâm CNTT và Truyền thông - Thành viên: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Tổ 

trưởng về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh; phối hợp với các Thành viên trong công tác chỉ đạo, thực hiện công tác đảm 

bảo an toàn thông tin, giám sát tình hình, diễn biến trên không gian mạng về các 

nội dung có liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra; chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống dịch tại Trung tâm 

CNTT và Truyền thông.  

8. Đ/c Dương Thị Hoài Anh, Viên chức Trung tâm CNTT và Truyền thông - 

Thành viên: Có trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền về công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

theo chỉ đạo của đồng chí Tổ trưởng và chỉ đạo của các đồng chí Trưởng phòng 

TTBCXB, Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông. Trực tiếp tham mưu nội 

dung và thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh, trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, đảm bảo thông tin đúng, 

đủ và thông tin nhanh đến tận các thôn, xóm trên địa bàn tỉnh. 

Đề nghị các Thành viên Tổ thường trực phòng, chống nCoV, tập trung triển 

khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong thời gian xảy ra dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đến thời điểm 

được công bố hết dịch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổ trưởng và Ban Giám đốc Sở./. 

Nơi nhận: 
- Các TV Tổ thường trực phòng, chống nCoV;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP4. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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