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THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Các thành viên Tiểu ban Truyền thông của Ban Chỉ đạo  

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị 

 

 Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-BCĐ ngày 08/4/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thành lập Tiểu ban Truyền thông của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị;  

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban Truyền thông được Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh giao, Tiểu ban Truyền thông phân công 

nhiệm vụ các thành viên như sau: 

1. Ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông-

Trưởng Tiểu ban 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động của Tiểu ban; 

- Làm đầu mối cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí và Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; 

- Phân công và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các thành viên Tiểu 

ban; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh phân công;  

 - Phụ trách địa bàn: Huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông. 

2. Ông Võ Thái Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Ủy viên 

 - Chịu trách nhiệm giúp Trưởng Tiểu ban cung cấp thông tin về công tác 

phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh cho các Ban Đảng Tỉnh ủy, các tổ chức chính 

trị xã hội của tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong tỉnh;  

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Tiểu ban và các cơ quan, đơn vị liên 

quan đề xuất Tiểu ban triển khai đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, 

xuyên tạc tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;  

  - Phụ trách địa bàn: Thành phố Đông Hà, huyện Gio Linh. 

3. Ông Nguyễn Đức Cảm, Phó Giám đốc Công an tỉnh-Ủy viên 
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- Cung cấp thông tin cho Tiểu ban về việc phối hợp với ngành y tế và các 

ngành chức năng thực hiện giám sát, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các 

cửa khẩu, tuyến biên giới; công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly tập 

trung trên địa bàn, việc xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc về tình 

hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng và các trường hợp vi phạm pháp luật 

khác về phòng chống dịch; 

- Phụ trách địa bàn: Huyện Vĩnh Linh. 

4. Ông Trần Văn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế- Ủy viên 

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin thường xuyên cho Tiểu ban về tình 

hình, kết quả phòng chống dịch trên địa bàn; các giải pháp chủ động ứng phó với 

dịch; cung cấp thông tin cần truyền thông về lĩnh vực y tế liên quan đến phòng, 

chống dịch; 

- Phụ trách địa bàn: Huyện Triệu Phong và huyện đảo Cồn Cỏ. 

5. Ông Nguyễn Đức Nghiêm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh-Ủy viên 

 - Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin thường xuyên cho Tiểu ban về công 

tác kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh, nội dung hướng dẫn về công tác phòng, chống 

dịch bệnh của Trung ương và của tỉnh; đồng thời thẩm định các thông tin có tính 

chuyên ngành trong các nội dung truyền thông của Tiểu ban; 

- Phụ trách địa bàn: Thị xã Quảng Trị. 

6. Ông Lê Vĩnh Nhiên, Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh- 

Ủy viên 

- Cung cấp số liệu, tổng hợp tin, bài thông tin, phản ánh về phòng, chống 

dịch bệnh trên sóng phát thanh và truyền hình cho Tiểu ban (định kỳ hàng tuần); 

- Thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng xã hội, báo chí về phòng 

chống dịch Covid-19, tổng hợp các ý kiến để Tiểu ban xử lý; 

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh, chú trọng tuyên truyền về các kết quả tích cực, những điển hình, 

tấm gương, việc làm tốt trong phòng chống dịch Covid-19;  

- Đề xuất các giải pháp, phương án truyền thông hiệu quả về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

- Phụ trách địa bàn: Huyện Hải Lăng. 

7. Ông Nguyễn Tý, Phó Tổng biên tập Báo Quảng Trị-Ủy viên 

- Cung cấp số liệu, tổng hợp tin, bài thông tin, phản ánh về phòng, chống 

dịch bệnh trên Báo Quảng Trị (gồm báo in, báo điện tử) cho Tiểu ban (định kỳ 

hàng tuần); 

- Thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng xã hội, báo chí về phòng 

chống dịch Covid-19, tổng hợp các ý kiến để Tiểu ban xử lý;  
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- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh, chú trọng tuyên truyền về các kết quả tích cực, những điển hình, 

tấm gương, việc làm tốt trong phòng chống dịch Covid-19;  

- Đề xuất các giải pháp, phương án truyền thông hiệu quả về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

- Phụ trách địa bàn: Huyện Cam Lộ./.  

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG TIỂU BAN  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Hoàng Nam, Phó CT UBND tỉnh (b/c);  

- Các thành viên Tiểu ban (t/h); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Công an tỉnh;  

- Sở Y tế;                                                                                         

- Trung tâm KS bệnh tật tỉnh;                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC  

- Đài PT-TH tỉnh;                                       SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

- Báo Quảng Trị;                        Nguyễn Hoàn 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Lưu VT, Tiểu ban. 
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