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Truyền thông chống dịch COVID-19 giai đoạn
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất:
Từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế đúc rút được thời gian qua, cần
phải đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng, chống, kiểm soát dịch
bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng các
phương án, kịch bản phù hợp. Đặc biệt, sớm nghiên cứu, xây dựng kịch bản tăng
trưởng mới cho thời kỳ “hậu COVID-19”, các giải pháp tổng thể kích thích nền
kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, không
để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Tăng cường kiểm tra, giám
sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, rà soát, không để sót, lọt đối
tượng, địa bàn cần hỗ trợ; kịp thời đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá
nhân tham gia tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ; chăm lo sức khỏe, đời sống
nhân dân, đảm bảo an sinh - phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục... Tuyệt
đối bình tĩnh, tỉnh táo, không được lơ là, chủ quan, nóng vội, phấn đấu kiểm soát
về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể
để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các
cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả cho nhân dân, người
lao động và doanh nghiệp, nâng cao sức chống chịu, vượt qua khó khăn, thách
thức, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh. Giữ vững an ninh chính
trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả, thị trường, bảo
đảm cung ứng, lưu thông hàng hoá và các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung
tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phòng, chống
dịch và phát triển kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống
dịch phù hợp với tình hình, nhiệm vụ trọng tâm là: Ban hành quy định về thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để vừa chống dịch hiệu
quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; các địa phương ban hành các văn bản để
cụ thể hóa thực hiện phải bát sát theo đúng và không trái với các quy định của
Trung ương; tổ chức thực hiện phải thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chấm dứt
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tình trạng cát cứ, cục bộ mỗi nơi thực hiện một kiểu theo quy định riêng; xác định
vắc-xin là yếu tố cốt lõi trong phòng, chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trong
giai đoạn hiện nay; có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả khôi phục
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó quán triệt quan điểm sản xuất phải
an toàn, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong sản xuất an toàn, phát huy
tính chủ động, tự chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, người
dân đối với cộng đồng, xã hội, với đất nước.
Để triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là
đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình, Tiểu ban
Truyền thông ban hành Kế hoạch truyền thông chống dịch COVID-19 giai
đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”,
với các nội dung sau:
I. Những vấn đề các cơ quan báo chí, truyền thông cần thống nhất nhận
thức và tập trung tuyên truyền để làm sâu sắc hơn trong tình hình mới
- Một số kết quả đạt được qua đợt dịch lần thứ 4: (i) Các tâm dịch đã dần
được kiểm soát, nhất là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Số ca bệnh
nặng, ca tử vong đều giảm sâu. Năng lực y tế tăng, tỷ lệ trang thiết bị phòng,
chống COVID đang trong sử dụng giảm; (ii) Những kinh nghiệm ban đầu được
rút ra từ đợt bùng phát dịch thứ 4 là rất quan trọng, giúp chúng ta có khả năng
chống dịch tốt hơn, tự tin hơn để ngăn chặn bùng phát mới cũng như để xử lý tốt
hơn nếu có bùng phát mới; (iii) Các tỉnh kiểm soát được dịch thì vẫn có tăng
trưởng tốt, các dự án lớn vẫn được khởi công; (iv) từ nay đến cuối năm 2021, Việt
Nam sẽ có 110 triệu liều vắc-xin. Việc tiêm chủng đạt tỷ lệ cao trong tháng 10,
11 sẽ thay đổi cục diện phòng, chống dịch, thực sự chuyển từ thế phòng ngự sang
tấn công, sang thích ứng an toàn. Tốc độ tiêm chủng, từ chỗ rất thấp, đã cao hơn
trung bình thế giới, đến cuối tháng tỷ lệ tiêm sẽ cao hơn một số nước trong khu
vực. Đây là thành công của Chiến lược vắc-xin; (v) Con đường phía trước đã rõ
hơn. Từ nay đến cuối năm 2021, các tỉnh có dịch chuyển sang thích ứng an toàn.
Từ năm 2022, chuyển trạng thái bình thường mới, chung sống an toàn, vừa phòng,
chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Có kế hoạch khôi phục an toàn các lĩnh
vực bị ảnh hưởng nặng nề như dịch vụ, du lịch, hàng không.
Đại dịch COVID-19 không chỉ là thách thức, khó khăn mà còn là cơ hội cho
phát triển đất nước. Báo chí, truyền thông cần đầu tư nhiều hơn bài viết, chương
trình về các cơ hội do COVID mang lại, nếu không tận dụng được cơ hội này để
vươn lên thì mất mát sẽ chỉ là mất mát: sự điều chỉnh của toàn cầu hoá; coi trọng
thị trường trong nước; coi trọng hơn sự tự cường; y tế là trụ cột, nhất là y tế cơ sở
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và cần đầu tư nhiều hơn; phát triển ngành công nghiệp dược, trang thiết bị y tế; đẩy
nhanh chuyển đổi số; sự bộc lộ các điểm yếu của hệ thống quản trị và năng lực
quản trị để từ đó khắc phục; ra những quyết định lớn; cân bằng hơn cuộc sống vật
chất và tinh thần; thúc đẩy phát triển bền vững là phát triển xanh và số; sự linh hoạt,
thích nghi nhanh của người Việt Nam là lợi thế trong lúc thay đổi này...
- Mục đích cuối cùng của công tác phòng, chống dịch là đưa cuộc sống trở
lại bình thường, trong đó giải pháp y tế là quan trọng, giải pháp hành chính phải
đảm bảo đúng luật và gây ảnh hưởng nhỏ nhất có thể đến đời sống, quyền và
quyền lợi của các đối tượng chịu tác động. Một cuộc sống bình thường trở lại phải
được tạo dựng từ sự bình tĩnh, nhất quán trong ứng xử với dịch bệnh của các cấp
chính quyền, từ thái độ, tâm thế và kỹ năng của mỗi người dân trong việc tự kiểm
soát, tự bảo vệ mình và cộng đồng trong sinh hoạt hàng ngày.
- Thống nhất diễn đạt và ban hành các Bộ tiêu chí, quy trình an toàn khác
nhau cho cá nhân, cơ sở sản xuất, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, phương
tiện giao thông công cộng... đảm bảo nguyên tắc “Cứ an toàn thì được sinh hoạt
bình thường, thì được mở cửa trở lại”. Triệt để giám sát và hướng dẫn cách làm
đúng cho các địa phương đối với các biện pháp “phi y tế” trong phòng, chống dịch,
không để lạm dụng việc cách ly, ngăn sông cấm chợ đang tác động rất tiêu cực đến
tâm lý, cuộc sống của người dân và doanh nghiệp. Việc thống nhất các biện pháp
hành chính (cách ly, giãn cách....) trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo sự nhất quán,
logic giữa các yếu tố an toàn/nguy cơ dịch tễ và các biện pháp đi kèm, tránh tình
trạng thực hiện chính sách an toàn thì đẩy trách nhiệm xuống bên dưới hoặc bên
dưới “làm cao hơn 1 bậc so với quốc gia” dẫn đến nhiều bất cập khi tự quyết định
những biện pháp cực đoan, hà khắc hơn cả chính sách chống dịch chung, mà
nguyên nhân chủ yếu là do sợ “chế độ trách nhiệm”. Cần thống nhất nhận thức để
triển khai: công nhận kết quả xét nghiệm của nhau, việc cách ly tập trung cũng
như cách ly tại nhà và điều trị bệnh nhân COVID-19 theo hướng “phân tải” về
quy mô nhỏ nhất là các “pháo đài”, tránh để tình trạng lây chéo do cách ly tập
trung đông người. Cần đánh giá lại cơ sở khoa học của việc “cách ly 14 ngày” đối
với những ca “âm tính” khi vào cách ly, vì với chu kỳ lây nhanh của chủng Delta
(3 ngày), nếu sau 3 ngày xét nghiệm lại vẫn âm tính thì không thể tiếp tục cách ly
đối với “người lành” như hiện nay, khiến nhiều người bị “cách ly nhầm hơn bỏ
sót”, cách ly thời gian quá dài, kéo theo nhiều hệ luỵ về an sinh, gây tốn kém, quá
tải và nguy cơ bị lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly. Các địa phương không có dịch,
không thể duy trì các biện pháp chống dịch cũ theo tinh thần “tuyệt đối hoá” kết
quả chống dịch của địa phương mình, cần chuyển các biện pháp chống dịch phù
hợp với tình hình chung của cả nước.
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- Cần nghiêm túc đánh giá và xác định lại vai trò và vị trí của cơ quan “đầu
tàu” trong giai đoạn tới, khi phòng, chống dịch phải đảm bảo không ảnh hưởng đến
phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Khi chưa có vắc-xin thì “Y tế” đi trước, “Kinh
tế” buộc phải đi sau. Nhưng giờ đây khi vắc-xin đã chuẩn bị có đầy đủ để tiêm cho
dân, thì “Kinh tế” cần lấy lại vai trò đầu tàu dẫn dắt các quyết định để mở cửa lại xã
hội, “Y tế” lúc này cần làm đúng chức năng phòng, chống dịch trong bối cảnh xã
hội phải trở lại hoạt động bình thường. Bất cứ quyết định nào ảnh hưởng đến kinh
tế và an sinh xã hội (nếu có) cần phải được đánh giá tác động trước khi ban hành.
Đặc biệt, cần cho cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí truyền thông các cấp (cả Trung
ương và địa phương) được cùng tham gia xây dựng chính sách ngay từ đầu, thậm
chí góp ý, phản biện đối với các dự thảo văn bản, để cân nhắc đánh giá kỹ tác động
chính sách, tác động truyền thông, tránh tình trạng bất ngờ, bị động trong xử lý hậu
quả của chính sách trên không gian truyền thông thời gian qua.
- Việc phục hồi các đường bay đặt ra vấn đề: nếu an toàn rồi mà vẫn không
mở ra thì thành quả của thích ứng an toàn, linh hoạt và có kiểm soát là gì? Thẩm
quyền mở hay đóng là của địa phương, sân bay là của địa phương, hay cần sự chỉ
đạo thống nhất từ Trung ương? Cần có thống nhất tiêu chí dịch tễ để mở lại các
đường bay, mở lại giao thông giữa các địa phương mà không tuỳ tiện áp dụng các
quy định về cách ly. Các tiêu chí hiện nay vẫn bắt buộc cách ly hoặc tập trung
hoặc tại nhà, dù người di chuyển đã tiêm chủng và có kết quả xét nghiệm âm tính.
Nhưng quy định này thời gian qua lại không áp dụng với “quan chức” đi chống
dịch hoặc đi công tác. Không thể tiếp tục phân biệt đối xử mà không dựa trên các
yếu tố về an toàn dịch tễ như vậy.
- Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của
dịch bệnh, nhưng cũng vừa chung sức chia sẻ khó khăn với Nhà nước bằng những
đóng góp hết sức quan trọng trong thời gian qua: Tài trợ kit xét nghiệm, vắc-xin,
máy thở, thiết bị y tế, đóng góp quỹ vắc-xin, tài trợ các hoạt động thiện nguyện,
giúp đảm bảo an sinh xã hội trong việc giữ công ăn việc làm cho người lao động...
Bản thân rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân thời gian qua gặp vô vàn khó khăn,
phải dừng hoạt động. Cần có thông điệp cảm ơn và tôn vinh đóng góp, hy sinh
của các doanh nghiệp, doanh nhân, đồng tời có chủ trương, chính sách để giúp đỡ,
bảo vệ doanh nghiệp, những “pháo đài” trong công cuộc khôi phục, mở cửa nền
kinh tế trong thời gian sắp tới.
II. Nội dung, kế hoạch cụ thể
Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID19 và các Kế hoạch của Tiểu ban Truyền thông (đặc biệt là các nội dung nêu tại
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phần (I) của Kế hoạch này), các cơ quan báo chí, truyền thông và công nghệ cần
thực hiện tốt những nội dung và yêu cầu sau:
1. Các cơ quan báo chí, truyền thông
- Thông tin có phân tích, lý giải kỹ về các hướng dẫn “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Phản ánh, phân tích, lý giải làm
rõ vấn đề áp dụng chính sách phòng, chống dịch khác nhau, sự không thống nhất
trong trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19” giữa các địa phương… để có điều chỉnh cho nhất quán, đồng bộ, logic. Truyền
thông thống nhất về việc chỉ lấy cơ sở khoa học để đánh giá việc kiểm soát các
nguy cơ dịch tễ (xét nghiệm + tiêm đủ vắc-xin và đủ thời gian + tự khai báo y tế
trung thực + áp dụng công nghệ), từ đó đưa ra tiêu chí về an toàn/không an toàn.
- Tăng cường bài, chương trình truyền thông phân tích sâu cái được, cái
chưa được, cái còn chưa rõ, có đánh giá, có nhận định... để ủng hộ các chính sách,
biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nhưng cũng chỉ rõ, phê phán những biện
pháp, cách làm chưa phù hợp, cứng nhắc, cực đoan ở cục bộ một số nơi. Những
vấn đề bất cập và thiếu nhất quán giữa cách làm ở các nơi, làm nhiều người bị
cách ly nhầm, cách ly không dựa trên yêu tố khoa học về nguy cơ dịch tễ gây tốn
kém và đảo lộn cuộc sống của họ, nếu bị lây chéo trong khu cách ly thì không ai
chịu trách nhiệm. Tổn hại kinh tế trong dân và doanh nghiệp do những chuyện
này vô cùng lớn. Vấn đề sức khoẻ tinh thần bị tổn thương, rối loạn do dịch bệnh
kéo dài và những hệ quả kinh tế - xã hội kèm theo (do giãn cách kéo dài, do cuộc
sống mưu sinh và hoàn cảnh kinh tế bị đảo lộn…) cần được quan tâm tìm hiểu,
truyền thông đúng mức để cảnh báo và hỗ trợ tìm ra giải pháp khắc phục, giúp đỡ
các đối tượng bị ảnh hưởng.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng
trong tình hình mới thông qua các biện pháp dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, nâng
cao trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình, cộng đồng trong phòng,
chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm 5K, không lơ là, chủ quan, tự giác, tích cực
cùng cộng đồng và xã hội kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh tại nơi sinh sống. Kịp
thời tuyên truyền các mô hình hay của địa phương, doanh nghiệp trong việc tổ
chức hoạt động phục hồi sản xuất kết hợp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch
nhằm lan tỏa tinh thần lạc quan trong phòng, chống dịch, giúp công nhân, người
lao động tin tưởng, yên tâm, quay trở lại gắn bó với sản xuất, với doanh nghiệp.
- Tăng cường phản ánh các hoạt động đối thoại, tiếp nhận ý kiến, trao đổi
với các nhà đầu tư nước ngoài lớn, hiệp hội các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam, từ đó, đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ tối đa, thiết thực, tháo gỡ khó
khăn để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sớm phục hồi hoạt động sản xuất,
tạo niềm tin để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài gắn bó lâu dài với Việt Nam,
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đồng thời có sự chia sẻ, đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng, chống
dịch COVID-19, tạo sự lan tỏa tiếp tục thu hút đầu tư vào Việt Nam.
- Các cơ quan báo chí cần chuyển trọng tâm thông tin về các vấn đề trong
phòng, chống dịch gắn với phục hồi kinh tế - xã hội theo nhiều góc nhìn tích cực,
truyền cảm hứng cho xã hội. Nghiêm túc định hướng, tổ chức thông tin phòng,
chống dịch theo hướng tăng tin, bài phân tích, bình luận, ý kiến chuyên gia chuyên
sâu, đặc biệt là đối với những vấn đề còn gay các ý kiến suy diễn do chưa hiểu
đúng bản chất; giảm bớt lượng tin tức phản ánh không có chiều sâu về diễn biến
dịch bệnh; giảm bớt việc đồng loạt khai thác một số hiện tượng xã hội chủ yếu theo
hướng ủy mỵ, bi lụy mà không nhìn thấy và khơi dậy ý chí, sức mạnh tinh thần để
vươn lên từ những khó khăn. Không đưa số liệu mà thiếu phân tích, thiếu kiểm
chứng. Không giật tít lệch lạc bản chất về những vấn đề còn chưa có kết quả, kết
luận cuối cùng. Kiên quyết đấu tranh việc lợi dụng đưa các thông tin sai lệch, không
đúng hoặc cố tình đẩy nóng quá mức những vấn đề đơn lẻ để xuyên tạc, chia rẻ,
kích động chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Chủ động đề xuất các giải pháp và thông điệp truyền thông trong thời gian
tới để ban hành ở cấp Tiểu ban Truyền thông nói riêng và tham mưu, phản biện
kiến nghị qua các kênh, hình thức phù hợp đối với các giải pháp phòng, chống dịch,
khôi phục kinh tế, dân sinh nói chung.
2. Thông tin cơ sở
- Tuyên truyền hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19” sau khi các văn bản hướng dẫn được ban hành; đặc biệt
chú trọng các hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn đối với người
dân: tham gia hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà, đi lại, học tập, đến trung
tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng/quán ăn, tham gia các hoạt động văn hóa,
tôn giáo, tín ngưỡng, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, đi lại của người dân giữa
các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau, tự lấy mẫu xét nghiệm, vệ sinh đều đặng
khoang mũi và họng, chăm sóc sức khỏe và điều trị tại nhà, khai báo y tế qua qua
ứng dụng phòng chống, dịch thống nhất…
- Tiếp tục thông tin cụ thể về tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn xã,
phường, thị trấn trong tình hình mới (những kết quả đạt được, những vấn đề mới
phát sinh); các giải pháp cụ thể phòng, chống dịch (những việc người dân cần làm,
được làm và các điều kiện đi kèm); tuyên truyền vận động thúc đẩy tính tự giác,
tích cực của người dân trong phòng, chống dịch, nâng cao nhận thức của người
dân để thích ứng trong tình hình mới.
- Tiếp tục thông tin về kế hoạch hỗ trợ người dân để bảo đảm nhu cầu khám
chữa bệnh (COVID-19 và các bệnh khác…), nhu cầu an sinh (ăn, uống, sinh hoạt
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thiết yếu khác như văn hoá, thể thao…), các hoạt động hỗ trợ, thiện nguyện giúp
đỡ những người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các tấm gương tự lực, tự cường
chiến thắng hoàn cảnh khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.
3. Thông tin đối ngoại
- Theo dõi và chỉ đạo báo chí đối ngoại tập trung tuyên truyền các chủ
trương, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ một cách nhanh
nhất, chính xác và kịp thời, đặc biệt là kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”; cung cấp thông tin đầy đủ để doanh nghiệp trong nước và doanh
nghiệp nước ngoài tại Việt Nam có thể chủ động lên kế hoạch mở lại các hoạt
động sản xuất, kinh doanh, yên tâm gắn bó lâu dài với Việt Nam.
- Tiếp tục theo dõi kinh nghiệm nước ngoài về phòng, chống dịch COVID19 như: Kinh nghiệm về việc dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội; các nghiên cứu về hiệu
quả của vắc-xin; về thí điểm mở lại hoạt động du lịch; thí điểm những chuyến bay
với “hộ chiếu vắc-xin”, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp.
- Tiếp tục tăng cường thông tin về diễn biến tích cực trong công tác phòng,
chống dịch của Việt Nam gần đây như: nhiều địa phương mở cửa, phục hồi sản
xuất, kinh doanh và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, tỷ lệ tiêm vắc-xin tăng cao…
tạo sự yên tâm, tin tưởng của người dân trong và ngoài nước, người nước ngoài
sinh sống tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài, bạn bè quốc tế.
4. Viễn thông
- Nghiên cứu thay đổi cách thức và thông điệp gửi đến các thuê bao phù
hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh và khôi phục các hoạt động kinh tế, dân
sinh tại các địa phương.
- Tổ chức tốt hoạt động các tổng đài hỗ trợ khai báo y tế, tổng đài trả lời
phản ánh của người dân, để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ kịp thời người dân cần
trợ giúp về các vấn đề về y tế, lịch tiêm vắc-xin, cập nhật thông tin tiêm chủng và
chứng nhận tiêm chủng, cài đặt Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-COVID,
VnEID..., hỗ trợ công tác tập hợp, phân tích, đánh giá tình hình công tác phòng,
chống dịch.
5. Ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch - An toàn thông tin
- Báo cáo hàng ngày về dịch COVID-19: điểm tin trên mạng xã hội; đo tỷ
lệ tin trên báo điện tử, tạp chí điện tử và trang tin điện tử tổng hợp.
- Tiếp tục chia sẻ thông tin, hỗ trợ xử lý các thông tin xấu độc, tin gây hoang
mang về dịch COVID-19 theo đề nghị của các Sở Thông tin và Truyền thông các
tỉnh, thành phố.
- Tổ chức thúc đẩy ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch, tiêu chuẩn kỹ
thuật kết nối, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, dữ liệu cá nhân công dân. Tiếp
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tục nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ mới, tập trung vào hỗ trợ trực
tiếp cho người dân gặp khó khăn trong vùng dịch vì cách ly và hỗ trợ các doanh
nghiệp hoạt động kinh doanh trở lại tại các địa phương nới lỏng giãn cách.
6. Các Sở Thông tin và Truyền thông
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch truyền thông đã ban hành và
chỉ đạo hệ thống báo chí, truyền thông tại địa bàn tuyên truyền các nội dung tại
Kế hoạch này; Tham mưu cho các cấp có thẩm quyền phương án, kịch bản truyền
thông phù hợp với diễn biến tình hình trên địa bàn, tham mưu và truyền thông rõ
ràng, hiệu quả để hỗ trợ công tác thực thi chính sách; Phối hợp với các đơn vị
chức năng, đầu mối chuyên trách của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin
và Truyền thông để xử lý các vấn đề phát sinh trên không gian truyền thông và đề
xuất các giải pháp và thông điệp truyền thông trong thời gian tới để ban hành ở
cấp Tiểu ban Truyền thông.
Yêu cầu các Thành viên Tiểu ban, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển
khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và có báo cáo định kỳ gửi về Tiểu ban
Truyền thông để tổng hợp. Trong thời gian thực hiện, cần chủ động, linh hoạt áp
dụng các giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình. Đối với những vấn đề vượt
thẩm quyền, chủ động báo cáo Trưởng Tiểu ban xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Các Tiểu ban thuộc BCĐ Quốc gia;
- Các thành viên Tiểu ban Truyền thông;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng;
- Các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Bộ TTTT: Văn phòng, Vụ Pháp chế,
các Cục: BC, PTTH&TTĐT,
THH, TTĐN, VT, TTCS, ATTT;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu: VT, VP, TBTT, CBC (120).

KT. BỘ TRƯỞNG-TRƯỞNG TIỂU BAN
THỨ TRƯỞNG

Phạm Anh Tuấn

