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Kính gửi: 

 - Cơ quan báo chí trong tỉnh; 

 - Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. 

 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 

khi xuất hiện các ca bệnh dương tính và tỉnh áp dụng biện pháp cách ly, giãn 

cách xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, phòng 

Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình cấp huyện, hệ thống 

truyền thanh cơ sởtại địa phương triển khai thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước vềphòng, chống Covid-19 sâu rộng đến toàn thể 

nhân dân. Thông tin diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

2.Thông tin kịp thời công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị 

trong tỉnh theo phương châm “4 tại chỗ”; thông điệp “5K” của Bộ Y tế, giúp  

nhân dân bình tĩnh tuân thủ các quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế, các ngành 

chức năng về phòng, chống dịch bệnh.Khuyến cáo người dân khi có các biểu 

hiện sốt, ho, đau họng, khó thở… cần gọi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư 

vấn, không được tự ý mua thuốc để điều trị. 

3. Tuyên truyền người dân không hoang mang, lo lắng, không mua dự trữ 

hàng hóa khiến các cửa hàng bán lẻ lợi dụng tăng giá. Hiện tại Sở Công thương 

đã có văn bản chỉ đạo về tình hình giá cả thị trường hàng hóa, bảo đảm cung 

cầu, bình ổn thị trường, phục vụ đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 

nhân dân trên địa bàn tỉnh trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

Trên cơ sở kịch bản của Sở Công thương, các địa phương đã xây dựng 

phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu. Hiện hàng hóa cơ bản đầy đủ. Các siêu 

thị, trung tâm thương mại không tăng giá. Một số mặt hàng ở một số chợ truyền 

thống tăng giá 5-10,% do người mua đông. Sở Công thương đã phối hợp Cục 

Quản lý thị trường  thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin bán tăng giá. 

3. Tăng cường thông báo đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh Covid-

19: 



- Đường dây nóng phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế 19009095, 

đường dây nóng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới: 0232 

3825105; đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch Quảng Bình 0232 3833399, 

0232 3503399; đường dây nóng của Sở Y tế Quảng Bình: 096.987.1313, 

0917.420.268,0912.151.559, 0941.374.288 đến người dân. 

- Thông tin đường dây nóng nhận phản ánh đầu cơ, nâng giá: Bà Lưu Thị 

Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng QLTM, Sở Công thương, điện thoại: 

0919229858; Ông Nguyễn Duy Phúc, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp, 

Cục QLTTQB, điện thoại: 1800558873. 

- Thông tin đường dây nóng phản ánh thông tin sai sự thật về Covid-19 Sở 

Thông tin và Truyền thông: 0232 377 9999 hoặc thông tin về phòng PA03 Công 

an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, thị xã, thành phố. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c) 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Công thương; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu:VT, TTBCXB. 
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