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BAN CHI DO QUOC GIA PHONG, CONG HOA XA HQ1 CHU NGH[A V1T NAM 
çHONG INCH COVID-19 Dôc Ip  - Ttr do - Hnh phiic  

TIEU BAN TRUYEN THÔNG 

S: 'J /KJ-I-TBTT I-là Nç5i, ngày 30 tl2áng 9 iuin 2021 

I<E uocii 
Truyên thông chông djch COVID-19 vfri thông dip "Trêri dtrói môt lông, 

kiêm soat cich thmnh công, khôi pliyc kinh t - ã 
(ttr ngñy 01/10 Ctn ngv 07/10/2021) 

Cong tóc phong, chong clich COVID- 19 dà irn bin. diêu chinh nhanh. 

tring, chuyên tr phong ngr sang tn cOng vci "5K + vc-xin ± xé nghirn ± cOnz 

nghê + thirc nguôi dan", xOt nghirn nhanh han tc do lOy  lan, khoanh v1ng hep 

nht có the, k.t hap 4 ti ch vói co dng, cO sr tham gia cUa hrc 1rcing quân dOi. 

cOng an dC h in dm bao an sinh x hi 0.  nhng da phuang thirc hin giãn cách 

tang cuà'ng. D91 dch COVID-19 tlu'r 4 büng phát tai  Vit Narn, các nuc ChOu A 
deu nhiêmn dich, 1.rong bôi cánh thiCu thn dc bit sinh phârn, vãc-xin. thit bi v 

tC nhimg \j@  Nani có t' I t' 'ong/1 1riu dan drng thir 5 DOng Narn A; tr tháng 

7/2021. tOc dO tiêm vñc-xin cao hon trung binh the gió'i 30%. DuOi sr chi dao cCi 

Trung roT1g vô BO CbInh trj, Chinh pht'i, Thu tting Chmnh phi cTh lãnh c1o, clii 

dio thuôiig xuyin, kip thà, dCing btrOiig, toOn din, hiu quO, phii hpp, quyCt liêi. 

vi phuong chOiii xuyên snot 10 "chng djcli nliu chóng giç'ic.' lay xã, pinc&ng là 

"pliáo cl&i ", nglrdi clan là "cliiê,i s ". ngtr&i clan vith là Irung tam piiec vu, ii't: 

là c/ia the thiuc hijemi, mpi chin/i sach; xét nghim than tóc, nhiicu vdng iih,ii phcà 

hiiii s&mn ngun /6, cách ly, k/ioanli vmng clap djdi k/p 1hc'i, hçzn chephong à. 

kco dcii tiii c/iii rc5ng; trié'n k/wi quyét liét các biên pháp cliáu tn, giàm tà vong". 

COc dja phuang thrc hitn giãn cch xã hçi 'a tang ctr1ng giãn cOch x hôi da 

kiCm soOt duçc tlnh hInh dch bnh. COng tOc an sinh xa hii dtrccc darn ho; an 

toan trit tr xO h)i dlr9c giU \'&ng dyi song cOa nhOn dOn trong vUng dch duçc On 

dinh, n'rng buóc phi..c hci sOn xuit trong bi c0nh CO nhiOu khO khOn, thách thirc. 

lông tin cfta ii1i0n dOn dOi voi Dtng. Nba nuOc duoc cOng c. Sr vOo cuôc cCia cO 

1it thông chInh tr. cOc doOn thC; sir cng hin, by sinh cUa 1trc 1trcng tuyn du 

nhu y t& quân di, cong an; sr tham gin c0a cOc TO COVID cong dOng, t chrc, 

cO nhOn tinh niuvên trong cOng tOc phông, chng dlch,  dO nêu cao tinh than d 



doân kt wan dan toe, kiêm soát duoc su lay Ian ciia dch bnh vi sóm dua c 

nuo'c trO lai tran thai "binh thuông mó". 

Cong tóc truvên thông phong, chng dch d có K hoch chung và Kê 

hoçich timg tuan; cIa gop phan Ian toa mtnh các thông dip, lèi kOu gi cüa dOn 

hi TOng BI thu, các quyêt sack, chi do quan tr9ng cOa QuOc hi, ChInh phü, Thu 

ttroTig ChInh phO ye phông, chông djch; cIa cong hu&ng vii tarn ti..r nguyen vong 

cua toin x lii Ct Ian toã tinh tliñii arong than ti..rong ái, htrcing irng iihQng quyt 

ich quan trcng nhtr quven gOp cho Quc vãc-xin, chi vitn nguOn lrc chOng dich 

cho TP. 1-16 ChI Iinh vá các iinh phIa Narn; cIa gOp phãn quan tr9ng ghi nhñn 

nhrn n hrc, by sinh 'i thinh qua cOa tuyCn du chông dch, cda cOng tác ngoai 

giao VC xin, khing cInh vai trO quyCt dnh và sr vào cuc cüa toân h thng chInh 

tn nhrn bâo ye st'rc khoC, tInh rnçing c6a nhan dOn. Co quan quOn 1' nhà ntrc d 

vOn cuOc quvt i3t, nO quCt, chin gO hOng ng0n thông tin xOu dec, tin giO; thüc 

dOy truvén thông chInli sOch, tuvOn truyn dOi ngoui nhrn darn bOo rnçic tiéu kép 

\ua chOng djch vra phic hOi phOt triên sOn xut, kinh doanh. 

DC triCn khai cOc chi dto c6a Chinh phO, ThU tung ChInh phU, Tru&ng Ban 

Chi c10 QuOc gin phông, chOng dcIi COVID-19, TiCu ban Trun thông ban hOnh 

Ké hoach truvn thông chng dlch  COVID-19 tr ngày 01/10 den ngOv 

(J7/10/2021 vói thông dip "Trên du'ói int lOng, kiêm soát dch thành công, 

khOi phuc kinh tC - xii hi ", trong dO h thémg bOo chi, truyn thông cOn km ' lOrn 

nO. truvn thông có diem nhãn di vâi nhftng giOi phOp chuyCn trng thai "Zero 

CO\'ID" sang "Th[c17 ziig an bàn, un/i /ioçit v& kiin soát hiii quth c//c/i ben/f' vOi 

06 nguyen tc co hOn, cét lOi, to sir Ung h cCia nguOi dan. 

I. Nhüng vn dê rnói, xu huóng rnói vO cOc thông dip cin truyn 
thông hiu qua: 

1. Truvn di thông dip thng nhãt nhn thUc ye chuyn deh trang thai "Zero 

COVID" sang 'ThIch z'rng an toàn, 1mb /ioçt và ki,n sodt hiu qua djch bnh" vói 

06 nguyCn tãc co bOn, côtlOi: "Ytëlà tru cot, là trungtám; Kin/i tê'ìà casd' là nn 

tang; D1- lku klioa hoc, cong ngh là then chO't. On d/iihi chIn/i tr/ - xã hi là trong 

'c.'u và thu-àng xuvén. Vc-xin, thud'c chfra bCnhi và thi'i'c ngtcài dan là diu kin 

tiii quv't, An toàn ctê san xuát, sOn xuO'tplthi an bàn "; thrc hin tmg buc chic 

chAn d thit 1p  trçlng thai thIch iirng an toOn vO link hoat áp dung cho tirng dia 

phuo'ng, bOo darn bOi hôa giQa ni lông tmg bu&c và an toOn djch bnh, trong dO 

d.t miic tiCu sire kOe, tInh rnng ngithi dOn len trCn bet, truóe ht. 
2. TruyCn thông cn di d.u, di trLrUc dC chuãn bi du luãn, to so dOng thun 

dC mang 1i hiu quO tt nhât cho khOu thçrc thi di vi chinh sách phOng, chng 



n 
-1, 

dich s du'çc ban hnh trong trçtn thai "Thich zig an toàn, un/i hoçzr vâ kiên socti 
hiêu qua d/c/i bçn/i" voi hai muc tiêu: (i) 1iin ché den mrc thp nhât các ca 

vi tr vong do COVII)- 19, bão ye ti da src khOe. tmnh rnIng cOa ngthi dn (ii 

khôi phic v phá trin kinh u - x hôi trong diu kin thIch (rag an wan, linh boat 
va kiCm soát hiêu qua djch COVID-]9. Can lam r "tliIch ing an toii" cã tr gôc 
do ngui thIn. doanh nghip vñ chInh quyCn các cñp '/inh hoçii có kiém soáz, kicin 

.voat Iiiii qua l góc", 1mb hoit nhtrng khñng nlng cao dñnh giá ciIp d djch mu 

không dçra i.heo titu chI; cac dja phtrang ur quyt dlnh Cap d dch ti c5.p xu ho 
cap nhô hon niur thôn, xóm, ãp... khônz dunh ia cp dO dich tai cap huvên, tinh 

d' giiim thiCu phçirn vi tuc dng, dam ban to diCu kin tôi da cho hoit dyng sirih 

hot cta ngtr1i don vã phat idCn kinh tê - xii h(i. 

3. TruvCn thông ghi nhn. biCu dtrang nhOiig ii lrc vu kCt qua trong cOng 

ILC dicu tn. chiim sOc bnh nhiin nng vO chuyên nng nhãm chia sC vâi nhfhig hy 

siub, gian kh cOa hrc 1rr9'ng V bac. Si tuvcn dau VOl 11iC tICU giâm thiôu ca ur 

vong. TuyCn truy3n khOi phyc '' phat tniCn kinh t - xii hi, các hoit dng sOn 

xuãt, kinh doanh dê dit muc tiCu tiing tnr(mg kinh tê, an sinh xii hôi, can biCu 

throng kjp thOi nhiing n ltrc vu0t khó khin, dóng gop cOa khôi doanh nghiêp 

chung thy ht trçr phông. chong dich cã ye v.t chat, trang thiCt h y tC, thuc, kit 

xCt nghirn và dOng gOp van Qu' vic-xin, nhim dng viCn doanh nghiOp tichs 

ci.rc dóng gop ctc nguôn h'rc phyc vy tlirc hin tt các chci tnrong. dtr0ng Iôi. 

chmnh sCch cOa Dâng. Nba nwic trong viic thIch (mg an tom. 1mb hot và kiêm 

soát hiu qua djch bnh dC phc hôi phát tniên kinh tC, xii h'i. 

11. Nlifing viêc cmn trin khai tir ngãy 01/10/2021 dn ngày 07/1 0/2021 
Ben canh tiëp tyC thirc hin ciic clii dio, dnh hióng trong KC hoach s( 

02/KH-.TBTT (vOi thông dip "BInh tinh song dC chông dch lâu dãi"), K hoach 

so 03/KH-TBTT ngãy 02/9/2021, KC hooch so 04/KH-TBTT ngay 06/9/2 02 1 (vO 

thông dip "ThIch (mg an toimn dC tr lui binli thtrOng mó"), K hooch s 08/KH-

TBTT ngñy 1 5/9/2021 (vOi thông dip "PhOng dch tOt. giOm sOt hiu qua. con 

ngh thông nhiit", KC hoch sO I 3/KH-TBTT ngày 22/9/202 1 (vOi thông dip 

"XCt nghim lii then cht, vc-xin là can c dC thIch (mg an wan có kiCm soát") và 

Thông dip ti KC hoch nay, dC nghj tp trung thçrc hin các nhim vy sau: 

1. Các Co.  quan bOo chI, truyn thông 

- Thông tin có phin tIch, l' giii k' ye cOc ," kiOn clii thio, kCt luiin, thông 

dip c(ia ChInh phO, ThO tr(mg Chinh ph''i lien quan dn nh&ng diu chinh, thav 

dôi giâi pháp trong cong tOe phông, chông djch, dC to su dng thu.n, Ong hO cOa 

nhàn din; Phãn OiTh, phin tIch, l giãi lam nO v.n dC áp dyng chinh sách phOng, 

chOng djch khOc nhau, sr không théng nhit trong trang thai "thIch mng an wan. 
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linh hoat, kiêni soái. hiêu qua dlch bnh" gifla các dja phuong... dê t'r do có diu 

chinh cho nhât qun, dông b, logic. Truyën thông thông nhãt ye vic ch Iy cci 

so khoa hçc d dánh giá vic LiCm sott cztc nguy ca djch tê (xét nghitrn ± tiCm 

dti vãc-xin vâ dü thi gian + tu khai báo y tê trung t1c + áp dyng cOng ngh), tir 

dO dua ra tiCu chI ye an toàn./khôn2 an toàn. 

- Tang crOng bâi, chucmg trinh truyOn thông phân tich cOi thrc, cái chira 

dirge, cái con clura rO, Co dánli giá, có nhn dinh...;  cn thit phai c1iu chinh các 

tiCu clii phãn 1oui nguy co d ci nhir Fl, F2, F3... chi cOn nguOi nhim và ngirOi 

nghi nhim; n11'Lrng bitn pháp chng djch không th diing di dng Içii trong bi 

canti xii hi hoit dng lai bInh thir0ng nhu cách ly tp trung F 1; bin pháp hOnh 

chInh cn rO hcrn nthi là dirge lOrn gi, dtc bjtt là khOng dtrçTc lam gI (tr góc dO 

chinh quyên), giao thông qua các. dja phirong can trä ii thông suôt nlur trng thai 

birh thir&ng ma khOng cO nhQng quy djnh riêng. Ling h các bin pháp kirn soàt 

hiêu qua dich bnh nhirng cüng clii rO, phC phin nhQng bin pháp, cách lam chira 

phi hgp, cmg nhñc. crc doan 0 ci,ic b mt s nai. 

- Thông nhôt sr ding irng dung (app) PC-COVID trong phOng, chông dich 

dé tao diu kin thun cho ngu0i sü d,ing kC cñ nhcrng nguôi không sr diing các 

thit b thông minh, bão darn phü ht các di tu9'ng can thit. Thng nJi.t t -ng 

diing (app) ia thông nhit mii QR, nu nii QR dii thng nht thI rng ding, nn tang 

nào ciing có th tich hgp dirgc. Ma QR dtrçc t?.o  nên chü yu tr viêc nhân diên 

qua s cin ciró'c cong dãii, so din ihoii và cic thông tin djch t lien quan khàc. 

KhOng phâi ehi có Ca nkiân can ma QR thng nh.t, ma cOng sO, cta hang, nhà 

may, nai cOng cong cüng phài có ma thng nh.t, truy xut d lieu dtrcTc tt'r nhiu 

Lrng diing, nn tang khtc nhau. Truvn thông hn ch thông tin v irng dvng (app) 

thông nhtt khi chira CO thông tin chInh thông tr Trung tam COng ngh phOng, 

chOng dch COVID-19 Quc gia, clii thông tin là dà cO; khOng khuyn cáo xoá 

các i'rng dvng (api)) cia cài, ma khuyn cáo cp nht các 0ng dimg (app) hiên có 

dê có the tiêp ti,ic sir dyng. Tru,'n thông theo hu&ng ngtri diing khi cài các app 

dii có së dtrgc tir dng cp nli.t, nilng cap len PC-COVID. Can nhäc viêc nói nO 

thrc chat PC-Covid là nâng cap tir rng dyng (app) nào hin cO, vi &ng ding PC-

COVID là t'mg dyng tOng hgp các tInh niing hin cO cOa các app chng djch 

COVID. TruyOn thông dê chInh quyn các cp thng nhât trin khai 3 nn tang 

b.t buc dung chung thng nht trOti toàn quc là: Nn tang QRCode, Nn tang 
quãn I tiCm chOng C()VID-19 và Nn tñng h trg Iy rnu và trà kt qua xt 



nghim trirc tuytn. Truyn thông v các mô hInh trin khai cong ngh hiu qua 

cic dja phiang. 

- Tuyên truytn, gião diic ' th(rc dë nguO dan nhn thirc ro quan diOrn phOn 

dch han chng dich, phOng c1ch tt së tranh dugc lay nhiêm, hin chê tr vong. 

nâng cao n..hãn Uiirc, trách nhiêm, nghia vi.i cua bàn than dOi v0i gia dInh, c 

dông trong phèn, chOng djch bênh; khOng Ia là, chü quan, tich crc càa cong dnL 

kiêm soát cO hiu qua dch bnh uii nai sinh sOng. 

- Chü dng, kp thOi phän hôi. giái thicl diêu chinh các thông tin trén mane 

xâ hi gay tarn i hi quan, tiêu crc. tao tarn 1' k' vçmg khOng cO co sO phãn bc 

c\c lum diu uven mc, kIch dng. sal sr that ye phông. chOng djch COVID-

Giàrn bat li.r9ng tin trc phàn énh khOng CO chiu sâu v din hiên djch berth. KhOn 

ctrra s 1iu ma thiu phân tich, thiu kiêm chrng. KEOng git tIt 1ch lc bàn chà 

v nhrng vn d cOn chtra cO kOt qua, kt lun cuôi cing. 

2. Thông tin en' sO' 

- TuyOn truyn htrO'iig thin tm thOi "Thich img an toân, liith hot, kim SOi 

hiu qua dlch  Covid- 19" sau khi vein bàn huOng dn dupc ban hành; dc biêt chü 

lrpng càc htró'ng cln tluirc hitn di vi ngtrO'i dan: tham gia hoit dng tap trun 

ngoài tri, trong nba, di li, h9c t5p. den trung tam tlurcing mii, siu th1, cha, nhà 

hâng/quán an, tham gia cOc hoit dng van hóa. tOn giáo, tin ngtrOng. các su ki&'. 

van boa, ngh thuOt, di li cOa ngtrO dan gira các dja bàn có cOp d djch khac 

nhau, tr Iiy mu xCt nghim, chain sOc src kbOe vO diu tr ti nba... 

- Tip tiic thông tin cii the v tInh hInh kiCm soOt dch trCn dja bàn xà, 

plurO'ng, th tr.n (nhCng kt quO dat duac, nhcrng v.n d mOi phOt sinh); cOc gi:ii 

1)háp cii tI-u phOng, chng dch (giOn cOch, phong toO ô' dâu, dirng giOn cOch dOu. 

nhiing vic ngui dan cn lam, thrcc. tOrn vO cOc diêu kin di kern). 

- Tip tic thông tin v kC hoch h trç ngrrO'i dan dC bOo dOrn nhu cu kl-iOm 

eha bnh (dch COVID-1 9 vO cOc bnh khOc...), nhu càu an sinh (an. uông, sinh 

boat thiCt yOu khOc nhu vOn hoO, thC thao...). cOc hoit dng ho trçl, thin nguvn 

giàp d nhUng nguOi, gin dInh cO hoOn cOnh khó khOn; cOc tm gtrong ur lirc, lir 

ctrng c.hin thäng hoOn cOnh Rho khãn, chiCn thing djch hnh. 

3. Thông tin di ngoii 

- Theo dOi vO chi dao bOo chI dôi ngoi tp trung tuyOn tnlyCn cOc chu 

trumg, giOi phOp phOng, chng djch COVTD- 19 cüa Chmnh phu rnt cách nhanh 

nh.t, chInh xOc vO kjp thOi, dic hiêt là k hoach phuc hôi vO phOt triCn kinh t - 

xii hi trong trmg thai "thIch rng an toàn, linh ho?t và kiërn soát hiu quO dch 
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bnh"; cung cp thông tin day dü dë doanh nghip trong nrc và doanh nghiêp 

niróc ngoui ti \'itt Narn có th len k hoch m& lai các hot dng kinh doanh. 

- Tiê.p tic theo döi kinh nghini nu1c ngoái ye phông, chông djch CO VII)-

19 nhu: Kinh nghim ye vic dôb6 lnh giãn cách xã hi; các nghiên ciru ye hiëu 

qui cüa vc-xin; v thI diem m& lii hot dcng du ljch; thI diem nhang chuyCn bay 

vi 'hâ chiêu vic-xin", tr dá dC xut, kién nghj các giái pháp. 

- TRp tic tang cung thông tin v din biCn tIch crc trong cong tác phàng. 

chông djch cw \it Nam gin day niur: nhiêu da phLrcrng kini soat tot djch bênh, 

i' l tir vong giám, tb" 1 tiOm vic-xin tang cao... ChInh phi Vit Nain dôrig hành 

cing doan.h nghip trOn tinh than "nghTth<i, ndi that, kim that, I2ith1 qu that, niia,i 

Jcn vá doanh nghicp duc'c th.i hu6ng thç2t'. luOn thâu hiCu. lang nghe, chia sC vi 

lKhó khan cOa doanh nghitp và ngirOi clan bj ánh huOng bôi dcii dch COVID- 1 ) 

do các bin pháp phong tOa, gian each kéo dAi, dé to sr yen tarn, tin tu&ng cüa 

nguôi dan trong va ngoài niróc, nguii nithc ngoai sinh song tçii Vit Narn, cdc ni-ia 

du tii mrOc ngoâi, bcin  be quc t. 

4. Vin thông 

- NghiCn c6u thay dôi each tln'rc ye thông dip gCri den các thuC bao phii 

hp vó-i tinh hinh kiCm soát djch hnh ti các dja phLrcrng. 

- To chrc tot hot dng các tOng dai h6 trç khai báo y t& tng dài trá lO'i 

phCn ánh cüa nithi dan, dC tiCp nh.n thông tin và h trg kp thi nguôi dan cn 

tm gip ye các van dC ye y tê, l!Ch  tiern vãc-xin, cp n1it thông tin tiCrn chüng vC 

chi'mg nhin tiCm cliing, cai d.t SO strc khOc din t&..., h trçi cOng tác tap hgp. 

phãn tIch, dárth giá tInh hinh cOng tác phOng, chng djch. 

5. U'ng dting c6ng ngh phong, chng dch - An to?n thông tin 

- Báo cáo hang ngCy v dch COVID-19: dim tin trCn mng xâ hi; do t' 

tin trCn báo din tr, tip chI din tir vâ trang tin din tü tOng hçp. 

- Tiip tiic chia sO thông tin, h tr xir ly" các thông tin x.0 dc, tin gay hoang 

mang v dch COVID-19 theo d nghj cüa các S Thông tin vâ Truyn thông các 

tinh, thCnh phO. 

- Quy hoach, tO ehirc lai môt cách khoa hoc, bài ban các nCn tang, rng dung 

cOng ngh phông, chng djch hin cá và tich hGp vào mt rng clijng duy nht theo 

chl dcio  cüa Thu tu&ng ChInh phü. Tip tçlc nghiOn ciru, phát trin các giái pháp 

cOng ngh rnói, t.p trung vào h trçi trcrc  tip cho ngui dan gp khó khan trong 
viing dich VI each ly  vC h trg các doanh nghip hot dng kinh doanh trO 'cii t?i 

các cija phrang nOi lông gian each. 
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6. Các So' Thông tin và Tru'n thông 

Tiêp tiic thirc hi'n cãc nhim vi tai Kê hoch truyn thông dã ban hânh ô 

chi d?o  h th6ng báo chI. truven thông tai dja bàn tuvên truyên các ni dung tçii 

Kê hoach nay; Tham mtru cho các cap có thâm quyên phuang an, kch bàn truvn 

thông phi hçip \'Oi din bin tInh hlnh djch trên dja bàn; Phi hcip viii các don vi 

chrc näng, du môi chuyén trãch cüa Ban Tuyên giáo Trung uong, Bç Thông tin 

vâ Truyên thông dê xir 1)" các van d phát sinh trén không gian truyên thông và d 

xuât các giâi phap và thông dip truven thông trong thôi gian t&i. 

Yêu cu côc Thãnh vien Tiôu ban, co quan, dan v cO I in quan to chrc trin 

khai thrc hi.n nghiêm tôc K hoich nay. hong thi gian thirc hin, can chü dôn. 

linh hoçit áp dçing cac giãi pliap hiu qua, phii hçTp vOi tinh hmnh, DOi vói nh&ng vein 

dé \'lrçYt thãii quyên, chCi ding báo cào TruOiig Tiêu ban xem xét, quyêt dinh./.4_ 

'\?,i ,zìiâ,i: 
- Ihu ttrong Chinh phti (de b/c); 
- Các PhO 'Fhi tirOn (do b/c); 
- Ban TuyOn giáo Trung trang; 
- BCD Quc gia phóng, chongdjch COVID-19, 
- Các Tiêu ban thuc BCD Quôc ia; 
- Các thñnh vién TiOu ban Truyên thOng 
- UBND các tinh, thtnIi ph; 
- 13 tnróiig Nguvn MIJih Hnig: 
- Các Thr truôiig ]TTT: 
- B TIlT: Van phông, \'u Pháp ch. 
cc Cic: BC, PTIH&TTDI', 
THI!. TTDN, VI, TICS. ATTT; 
- SU TTTF c(c tinh. thtnh phô 
- Các ci quaii báo clii; 
- Lru: \'T, VP, T13IT, CBC (120). 
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