
UBND 1INHPHUTHQ CQNG HOAXAHQI CHU NGIITA V11T NAM 
STHONG TIN VA TRUYEN THÔNG Dc 1p - Tçr do- Hnh phüc  

S: /QD-S FITI' Pith ThQ, ngày3 tháng 02 nãm 2020 

QUYET BIIsTI 
Thành 1p Ban Chi do phông, chng d!ch bnh viêm dirbng ho hp cp 

do chüng mm clia vi rut Corona (2019-nCoV) S& Thông tin và Truyn thông 

Can ci Quyêt djnh s 15/2018/QD-UBNID ngày 21/8/2018 cüa UBND tinh 

Phü Thç ye vic quy djnh chirc näng, nhim vi, quyên han và Co câu to chüc 

cüa Sâ Thông tin và Truyên thông; 

Can cü Quyêt djnh s 184/QD-UBND ngày 31/01/2020 cüa UBND tinh 
Phü Thç ye thãnh 1p Ban Chi dao phông, chông djch bnh viêm dung ho hp 
c.p do chUng mâi cña vi rut Corona (2019-nCoV) tinh Phi'i Th9; 

Can cir Khoach sA4L /KH-STTTT ngay3A /0'f/2020cüaSô' Thông tin và 
Truyên thông ye phông, chông djch bnh viêm thrmg ho hap cap do chñng m&i 
cüa vi rut Corona; 

Xét d nghj cüa Tnthng phông Thông tin - Báo chi - Xu.t ban, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Thành l.p Ban Chi dao Phông, chng djch bnh viêm dithng ho 

h.p ctp do chüng mài cüa vi rut Corona Sâ Thông tin và Truyn thông (sau day 
gçi tat là Ban Chi dao), gôm các thành viên sau day: 

I. Tru'&ng Ban Chi do: Ong Trjnh Hung Scm, Giám dc S& 

II. Các Phó Trtr&ng Ban: 

1. Ong Lê Kim Quyn - Phó Giám dc Sâ; 

2. Ong Lê Quang Thing - Phó Giám dc S&; 

III. Các thành viên 

1. Ong Nguyen Tü - Chánh Van phàng S&; 

2. Ba Trn Thj Thiiy - Truâng phông Thông tin - Báo chI - Xut bàn; 

3. Ong Trn Manh  Hung - Chánh Thanh tra S&; 

4. Ong Nguyen Manh  Hung - Trung phông Buu chInh - Vin thông; 

5. Ong Ha Anh Tuân - Trü&ng phông Cong ngh thông tin; 

6. Ong Nguyen Tin Trung - Giám dc Trung thm CNIT & Tmyn thông; 

7. Ba Tr.n Thi Ng9c Linh - Phó Tnr&ng phông 'IT - Báo clii - Xu.t ban; 

8. Ba Nguyen Th Thu Huong - Phó Chánh Van phông Si; 

9. Ong Nguyen Hung Thäng - Phó Chánh Thanh tra S&; 

10. Ong Dào Quang Tin - Phó Chánh Thanh tra S&; 

11. Ong Do Xuân Cithng - Phó Tru&ng phông Cong ngh Thông tin; 
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12. Ong Phüng CM Qu& - Phó Giàm d& Trung tam CNfl & Truyn thông; 

13. Ba Nguyn Thj Thanh Huyn - Phó Giám d& TTCNTT & Truyn thông; 

1Y. B phn Thtrôiig trrc cüa BCE): Phông Thông tin - Báo clii- Xu.t bàn 

Diu 2. Nhiêm vu cüa Ban Clii dao 

Ban CM dao Co nhim vi t chirc và clii dao  trin khai thirc hin thng nh.t, 
dng b, toàn din các nhim vti cüa ngành Thông tin và Truyên thông trong cong 
tác phOng, chông djch bnh viêm duOng ho hap cap do nCoV trén dja bàn tinh. 

Các thành viên Ban CM d.o hot dng theo ch d kiêm nhim, nhim vi c11 

th cüa các thành viên Ban CM dao  do TrLrâng Ban Clii dao  phàn cong (co nhim vy 
cy the kern theo). Ban Clii do tr giái the sau khi hoàn thành nhim vii. 

BO phn Thu&ng trrc Ban CM (tao có trách nhim chü trI, ph& hçip vOi phông 
chuyên môn, dcin vj cOa S& và các cci quan, dun vi lien quan tham rnru, giüp TruOng 
BanChi (tao trong vic xây dimg, ban hành các vn bàn clii do, to chüc thc hin 
các nhim vi cüa ngãnh Thông tin và Truyên thông trong cong tác phOng, cMng 
djch bnh dam báo hiu qua, phü hccp vOi yêu câu thirc té. 

Diu 3. Chánh Van phOng Sâ; Trir&ng các phOng chuyên môn, dun vj thuc 
S&; các thành viên có ten tai  Diêu 1 can cr Quyêt djnh thc hin./. 

Noi nhn: 
-NhuDiu 3; 
- GD, các PGD; 
- Cácphông, trungthmthuc S; 
- Lmi: VT, ITBCXB (NL)7 

 

Trjnh Hung Son 
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THÔNG TI CONG N1-IIIM \TLJ 

Ban Chi do Pt i •. • nh viêm dtrà'ng hô hp cp do chüng mói cüa 
S& Thông tin và Truyn thông 

(Ban hành kè _1'&t djnh so O6 /QD-SFITIng2ytI/O2/2O2O ca 
Giám dOc So Thông tin và Truyên thông) 

1. Ong Trjnh Hung So'n - Giám dc So', TrirO'ng Ban Chi do 

- Là üy viên Ban Chi do PhOng, chông djch bnh viêm dung ho hap cap do 
chüng mài cüa vi rut Corona tinh Phü Th9. Tham gia các cuc h9p djnh kS',  dt xuât 
doBanChidotinhtriutp. 

- Phi trách chung, chu trách nhim v toàn b ho.t dng cüa S& 1T&TF 
trong trMn khai thrc hin các nhim vii cüa ngành 'IT&lT tham gia phOng, chông 
djch và phãn cong nhim vii cho tmg thãnh viên. 

- Triu tp và chü ti-I các cuc h9p dnh ks', dt xut cüa Ban Clii do cüa S. 

- Phê duyt dir toán kinh phI th%rc hin the nhim vi1 trong cong tác phông, 
chng djch cüa Si. 

- Chi dio trirc tip các ni dung nhim vii cüa Vn phông So, PhOng 
ITBCXB, Thanh tra SO. 

2.Ong Lê Kim Quyn - Phó Giám dc So' 

- Tham mu'u Tnthng BCE) thc hin các nhim vii cüa ngành 1T&TT trong 
vic dam bão thông tin lien lc thông suôt, an toàn trong mci tInh huông cüa h 
thông bun chinh, viên thông. To chüc nhn tin tuyên truyên trên mng thông tin di 
dng phiic vii sir chi dao,  diêu hành cüa tinh. 

- Clii do các doanh nghip cung cp djch v11 vin thông thrc hin vic min 
cuOc cuc gi den các so din thoai duOng day nóng phông, chông djch bnh cüa 
ngnhYtê. - 

- Chü dung, kp thôi d xut Tnr&ng BCD trin khai các nhim vi cüa ngnh 
Tf&1T dáp rng cOng tác phOng, chong dch phü hçp v&i yêu câu thc tin phát sinh. 

- Clii do trirc tip các ni dung nhim v1i cUa Phông BCVT. 

- Thuc hin các nhim vii dt xut do Tnr&ng BCE) phn cOng. 

3. Ong Lê Quang Thng - Phó Giám dc So' 

- Tham muu TruOng BCE) thc hin các nhim vi1 cüa ngãnh U&]IT trong 
vic dm bào an toàn an ninh thông tin và thông suôt dôi vOl h thng và các 1rng 
dicing CNTT dung chung cüa tinh; chi dao  vic nâng cap kjp thi và an toàn an ninh 
mng cüa Cong Thông tin din tCr tinh, Trang thông tin din tO cUa SO Y th và cüa 
các SO, Ngành, dja phucmg, bào dam ye bang thông, duOng truyn phic vçt cong tác 
phông, chông djeh cOa tinh. 

- Chü dng, kjpthOi d xut Tnthng BCE) trin khai các nhim vi cüa nganh 
Tf&U dáp ung cong tác phOng, chông djch bnh phü hcp vOl yêu cu thixc tin 
phát sinh. 
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- Clii d.o trirc tip các ni dung nhim vii cüa Phông CNTT và Trung tam 
CNTT & Truyên thông. 

- Thirc hin các nhim vi dt xut do Tru&ng BCD phn cong. 

4. Ong Nguy&i Tü - Chánh Van phông S& 

- Tham muu Lnh dao  Sâ chi dao  và  chiu  trách nhirn tnróc Truâng BCD ye 

vic t chüc thrc hin các ni dung nhim vi cüa Van phông S&, ci the thu sau: 

+ Quári trit, tuyên truyn dn ton th can b, cOng chüc, viên chüc, ngizi 
lao dtng cüa S& thirc hin nghiêm tñc chi d?o  cüa Trung uong, cfia tinh và cüa S& ye 
cong tác phông, chông djch dê mci ngui nêu cao tinh than trách nhim trong vic 
tuãn thu thirc hin các bin pháp, khuyên cáo cüa ngành Y té ye phông, chông djch 
cho ban than, ti cor quan, gia dI.nh và cong  dông. Tang cu&ng chia sé trên các tài 
khoãn ming xã hi cüa Ca than vê các thông dip, tài 1iu truyên thông tir nguon 
thông tin chInh thông cüa B Y té, ngành Y tê, Cong Thông tin din tCr tinh dê tIch 
clrc lan tôa trong ctng dông chung taytham gia phông, chông djch. 

+ Dam bào dáp üng sn sang, kjp thôi các diu kin v nhãn 1c, kinh phI, 
phuang tin, Co sO 4t chat... phiic vii cong tác phông, chông djch cüa Si và các 
phông chuyên mOn lien quan phü hcp vth yêu câu thirc tiên và nhim viii duçic giao. 

+ Dam bâo thc hin vic phát bath tAt ca các van bàn clii dao,  trin kbai thirc 
hin nhim vii phông, chông djch cüa Sà gfri các co quan, don vj lien quan. 

- Chü dng, kp thôi thammuu Lanh dao  S& trin khai các nhim vçi cüa 
ngành U&TT' phü hçip vâi yêu câu thc tiên phát sinh và thirc hin các nhim vi 
dt xuât khi duçic phan cOng. 

5. Ba TrAn Thj ThIiy - Tru*ng phông Thông tin - Báo chi - XuAt ban 

- Tham muu và chju trách nhim trirâc Truâng BCE) v vic clii dao và t 
chüc thirc hin các ni dung nhim v1i cia Phông TTBCXB, ci the nhix sau: 

+ Chü dtng d xuAt thçrc hin dng b các giâi pháp thông tin, tuyen truyn 
trên tat cã các phuong tin thông tin dai  chiing và mng xâ hi ye cong tác phàng, 
chong djch. 

+ Phi hçip chat chê vài S& Y th d dam bão vic cung cAp thông tin c.p that, 
thu&ng xuyên, kjp thèi, lien tijc, chinh xác den các cor quan báo chI, tuyên truyn y 
tInh binh, din biên, phông, chông dch trên dja bàn tinh. 

+ Thi& 1p  co ch cung cAp thông tin hng ngày, hang gi& (din tho.i, mail, 
nhóm zalo, nhóm facebook) dê cp nht, kjp thM, thung xuyen, lien tuc, chmnh xác 
cho các co quan báo chI, tuyên truyén cüa tinh thirc bin tot nhim vi thông tin, 
tuyen truyên ye cong tac clii dao,  diêu hành cüa tinh, tmnh hInh, din bin, phóng, 
chOng djch trên da bàn tinh; thcrc hin nghiêm tue ché d thông tin, báo cáo kt qua 
thirc hin cüa các co quan, don vj, dja phuung. 

+ TIch circ cp nht toãn b thông tin v cong tác clii do cüa lânh dao tinh, 
cong tác phông, chOng djch bnh trên dja bàn tinh, thu&ng xuyên chia sé các thông 
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tin chinh thng ttr các ngun tin chInh thng cüa B Y tê, Ngành ytê tinh Phñ ThQ, 
C&ig Thông tin din ti tinh Phü Th9 trên các trang (fanpage), nhóm (group) 
facebook có lucing ngixii theo dOi lóm 

+ Theo döi lien ttjc thông tin trên báo chf, mng x hi d ph& hqp vài cãc cci 
quan có thm quyn chü ding dutranh ngn chn, xü 1 nhing thông tin sai s1r that 
gay hoang mang trong di.r 1un x hi ye tInh hInh djch bnh. 

+ Tham muu các ni dung t chirc hpp báo cung cp thông tin cho báo clii v 
tInh hInh djch bnh (khi có clii do, yêu câu cüa tinh). 

- Trrc duing day nóng tip nhn phãn ánh v các tnning hcip dua tin sai 
s1r th.t trén báo chI và mng xâ hi ye tInh hInh djch bnh. 

- Chü dng, kjp thai tham mini Truing BCf) trin khai các nhim vu cüa 
ngành TT&TT phñ hçp vi yêu câu thirc tin phát sinh và thirc hin các nhim vi1 
dt xut khi ducic phân cong. 

6. Ong Trn Mtnh Hñng - Chánh Thanh tra S& 

- Tham mmi và chju trách nhim trrnfcc Tnthng BCDv vic chi c10 và t 
chirc thirc hin các ni dung nhim vii cüa Thanh tra Si, cii the nhu sau: 

+ Tang clx&ng nâm bit, dirbáo tinh hinh, tip nhn thông tin v các hành vi 
dua tin sal sir that  trên báo clii và mng xä hi. 

+ Phi hçp vài các ngành chüc nang lien quan tang cithng các bin pháp 
nghiêp vii theo dôi, phát hin, xác djnh danh tlnh dôi tirçing, kiên quyêt xir l nghiêm 
các dôi tirgng cung cap, dang tãi, phát tan thông tin sai s1r that  trên mng xã hi. 

- Chü dng, kjp thi tham mru Tnrng BCE) trin khai các nhim vu cüa 
ngành TT&TT phü hçip vài yêu câu thrc tiên phát sinh và thirc hin các nhim vii 
dt xut khi dugc phan cong. 

7. Ong Nguyen Mnh Hung - Tnrông phông Biru chInh - Vin thông 

- Tham mini Lãnh do Sâ chi dao  và chju trách nhim trcrc Tnrâng BCE) v 
vic to chi'rc thirc hin các ne'i  dung nhim vii cüa Phông BCVT, các doanh nghiêp 
bun chInh, viên thông, ci the nhu sau: 

+ Chi do, ph& hçip vri các doanh ng1iip buu chInh, vin thông dam bão 
thông tin lien 1c thông suôt, djch vil chuyen phát phic vi các cap chInh quyn trong 
cong tác länh do, chi dao  diêu hành, phông, chông djch; kjpthii h frçi các cci quan 
chüc nang cña tinh trong vic kiêm soát, phát hin, ngan chn các déi tuclng lçi dung 
mng vin thông, hoat dng buu chinh, chuyên phát dê thirc hin các hành 'vi vi 
phm pháp 1i4t gay ành huông den cong tác phông, chông djch bnh trên dia bàn. 

+ CM dto các doanh nghip vin thông thirc hin vic min phI cuOc cuc gçi 
den các so din thoai duing day nóng cüa ngành Y tê Phü Th9, nhn tin trên mng di 
dng Vinaphone, Viettel, Mobifone dam bão thông tin, tuyên truyn kjp thi v tInh 
hInh, diên biên, cong tác phông, chông djch bnh lrên dja bàn. 

+ Tang cuô'ng kiêm tra, giám sat; phôi hçrp vi Thanh tra S& xt'r 1 yiêc van 
chuyên ra nu6c ngoài qua duvng bun chinh các phucing tin bào. h y t thông 
thu&ng (khâu trang, nurc rCra tay diet khuãn, nu&c süc ming sat khun...). 
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- Trirc dixing day nóng tip nh.n thông tin ye các tnr&ng hgp s1r c vin 
thông, vic vn chuyn ra nuOc ngoài các phuang tin bâo h y tê thông thir&ng 
qua dung buu chInh. 

- ChU dung, kp th&i tham mizu Lãnh dao  Si trin khai các nhim vi cüa 
ngành TT&TT phü hqp vói yêu câu thirc tin phát sinh và thirc hin các nhim vi 
dt xuât khi th.rçic phn cong. 

8. Ong Ha Anh Tun - Trir&ng phông Cong ngh thông tin 

- Tham muu Lành dao  Sâ chi do và chu trách nhim tnrót Tnrtng BCE) v 
viêc t chi'rc thrc hin các ni dung nhim vii cüa Phông CNTT c the nhu sau: 

+ Thc hin các giãi pháp phát hin, ngän chn tfr xa các barth vi xãm nhp 
gay mat an toàn an ninh thông tin mng; bão dam an toàn h thông và các ñng diing 
CNTT dimg chung cüa tinh phiic vii cong tác lath dao,  clii do, diêu hành, phông, 
chông djch bnh trên dja bàn tinh. 

+ Tang cu?ng kim soát, theo dOi, phát hin, cãnh báo, chn l9c và thu thp, 
quãn 1, kru dCt 1iu ye hành vi thông tin sai s1r that trên Internet, mng xa hôi ye tmnh 
hInh, diên biên djch bnh trên dja bàn phiic vii cong tác thanh tra, kiêm tra và các 
hoat dng nghip vii khác. 

- Chü dng, kp th&i tham mu'u Lãnh dao  Sâ trin khai các nhiêm vu cüa 
ngành 'IT&TT phü hçip vâi yêu câu thirc tin phát sinh và thirc hin các nhim vii 
dt xuât khi duçic phân cong. 

9.. Ong Nguyn Tin Trung - Giám dc TTCNTF & Truyn thông 

- Tham muu Lanh do S& chi do và chju trách nhim tnrâc TnrO'ng BCE) v 
vic to ch(rc thçrc hin các ni dung nhim vi cüa IT CNTT' & Truyn thông cu th 
thu sau: 

+ Vn hành lien tic, thông su& ho.t dng cüa Cng Thông tin din tCr tinh 
dam bão an toàn, cung cap thông tin chmnh thông, kjp thai, chinh xác ye cong tác chi 
do, diêu hành cüa cap üy, chInh quyên các cap ye phông, chông djch. 

+ Xây drng chuyên trang trên Cng Thông tin din tCr tirih v phông, chng 
djch dê cp nhp thithng xuyên, lien tiic, kjp thôi các van bàn chi dao  cüa Trung 
ixong, cüa tinh, tang cu&ng li.rcing tin, bài, video, hInh ành tuyên truyên ye tinh hInh, 
din biên djch, müc d nguy hiêm và các bin pháp phông, chông djch dê ngui dan 
nm duqc; dông thôi là nguôn thông tin chInh thông, chuàn xác dê các Co quan thôn 
tin, to chirc, cong dan khai thác, tim hiêu. 

+ Phát huy trách nhim cüa di ngi:i phong viên, biên tp viên tham gia du 
tranh, phãn bác thông tin sai sir that, các van dê duçic du 1un xä hi quan tam tren 
mng xä hi. 

+ Duy tn Trung tam DCt 1iu s cUa tinh hott dng n djnh, dam bão an toàn 
an ninh thông tin, tInh san sang ye bang thông, duô'ng truyên, tOi uu hiu qua tuyên 
truyen trên Cong Thông tin din tà tinh, website Si Y tê và trang f1DT cüa các s&, 
ngành, dja phuong. 
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+ T chüc hot dng cüa E)i üng sr c an toàn thông tin mng d rà quét, 
phát hin các thông tin sai sir that  trên môi tnr&ng mng ye tInh birth dich  bnh, sü 
ding các bin pháp nghip vi xác djnh danh tinh dôi tirqng dê cung cap cho Thanh 
tra S&xir1. 

- Phãn cong triic tip nhn thông tin throng day nóng v các s1r c v cong 
ngh thông tin, trang thông tin din tir. 

- Chü dng, kjp thOi tham mlxu Lnh do S& trin khai các nhim vii cüa 
ngành TF&TF phñ hçip v&i yêu câu thirc tiên phát sinh và thirc hin các nhim vti 
dt xuât khi duçic phân cong. 

10. Các dung chi Phó Trtr&ng phông, Phó Giám doe Trung tam thuc S&: 
Thuc hin các ni dung nhim vii ciii the theo sir cM dao,  phn cong cUa Tnthng 
phông, Giám doe Trung tam. 

F 'F F Fl. A 9 1 A 

11. Cac dong chi Trtro'ng phong, Giam doe Trung tam: Chi do, quan tnçt 

den toàn the can b, cong cht'rc, viên chüc trong phông, trung tam chü dng, kp thOi 
cung cap cho các dâu môi khi phát hin các thông tin sau: 

- Các thông tin lien quan dn các trtthng hçp dua tin sai sir th.t trên báo cbS 
và mng xã hi ye tInh hmnh djch bnh (DIc Thüy - TP TI'BCXB, DI: 
0982.133.916). 

- Thông tin v các truOng hçip s1r c vin thông, vic vn chuyn ra nuâc 
ngoài các phucmg tin bâo h y tê thông tbirOng qua thrOng biru chInh (Die 
HUng - TP BCVT, DT: 0904.555.999). 

- Các sr c v cong ngh thông tin, trang thông tin din tü (Die Quc - 
PGD TTCNTT&TT, DT: 0964.971.122). 

TrixOrig Ban Chi do yêu cu các thãnh viên cn cir nhim vi dixçic phãn cong 
thirc hin các cong vic dam bão chat lugng, thing tiên d và yêu cu d ra.i. 
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