
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v chỉ đạo triển khai,  

thực hiện Chỉ thị số 13/CT-

UBND, ngày 07/9/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hạ Lang, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn  huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Sau đây gọi chung là đơn vị, địa phương) 

 

 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 

hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; công tác 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương: 

1. Chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động về nội dung Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng 

xã hội (lưu ý Điều 5, Điều 6). 

2. Nghiêm túc thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của 

Chính phủ; thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin 

báo chí đã phản ánh liên quan đến hoạt động trên địa bàn, nếu thông tin báo chí 

sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín hoặc gây hiểu nhầm... phải báo 

cáo ngay về Ủy ban nhân dân huyện để kịp thời giải quyết theo quy định tại Điều 

39, Điều 43 Luật Báo chí năm 216 và khoản 6 Điều 4 của Nghị định số 

09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ. 

 (Gửi kèm công văn này gồm Nghị định số 09/2017/NĐ-C, ngày 09/02/2017 

của Chính phủ; Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông; Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 07/ 9/2022 của UBND tỉnh). 
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Căn cứ các nội dung trên, các đơn vị và địa phương nghiêm túc quán triệt 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT.  HĐND huyện (B/c); 

- CT các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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