
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày        tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tiểu ban truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 

 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Công văn số 27/TBTT ngày 28/10/2021 của Trưởng Tiểu ban truyền 

thông thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc thành lập 

Tiểu ban truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

3184/TTr-STTTT ngày 03/11/2021 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ 

trình số 3487/TTr-SNV ngày 08/11/2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tiểu ban truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Tiểu ban truyền thông), gồm các thành viên 

như sau: 

1. Trưởng Tiểu ban: Mời ông Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Tri Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

3. Các thành viên: 

- Mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Ông Văn Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 



 

 

- Ông Nguyễn Minh Thái, Phó Giám đốc phụ trách Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh. 

- Ông Lê Xuân Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận. 

- Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng Phòng PA03, Công an tỉnh. 

- Bà Đường Thị Minh Hiền, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí Xuất bản 

thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tiểu ban truyền thông: 

1. Định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình và các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ 

sở. 

2. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa 

phương trong việc triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. 

3. Phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về 

tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

4. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với những hành vi xuyên tạc, 

thông tin không chính xác, thông tin bịa đặt trên báo chí và mạng xã hội. 

5. Định kỳ tổng hợp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và dư luận xã 

hội trên địa bàn tỉnh báo cáo Tiểu ban truyền thông thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh 

(định kỳ báo cáo 01 tuần/lần vào thứ Tư hàng tuần). 

Điều 3. Nguyên tắc và chế độ làm việc:  

1. Tiểu ban truyền thông chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này và Quy chế hoạt động của 

Tiểu ban truyền thông.  

2. Các thành viên Tiểu ban truyền thông làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Các văn bản do Trưởng Tiểu ban, Phó Trưởng Tiểu ban truyền thông ký được sử 

dụng con dấu của cơ quan đang công tác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các 

thành viên của Tiểu ban truyền thông được sử dụng công chức, viên chức thuộc 

phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được phân công.  

3. Giao Trưởng Tiểu ban truyền thông có trách nhiệm: 

a) Ban hành Quy chế và kế hoạch hoạt động của Tiểu ban truyền thông để tổ 

chức, triển khai phân công nhiệm vụ đến từng thành viên trong Tiểu ban theo đúng 

quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Trưởng Tiểu ban truyền 

thông báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết 

định điều chỉnh, thay thế, bổ sung nhân lực vào Tiểu ban truyền thông trong trường 

hợp cấp thiết do nhu cầu, tính chất công việc và tình hình thực tế tại địa phương. 

4. Tiểu ban truyền thông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 



 

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định số 1459/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thành lập Tổ thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                         
- Như Điều 4; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC; 

- Lưu: VT. VXNV. ĐNĐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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