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      Số:         /UBND-VHTT 

  V/v tuyên truyền, phổ biến cẩm nang 
phòng, chống tin giả, tin sai sự thật  

trên không gian mạng 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Hạ Lang, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

 

 

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị của huyện; 

- Ủy ban  nhân dân các xã, thị trấn; 

                        (Gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 19/STTTT-TTBCXB ngày 09/01/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông; Công văn số 24 /SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 20/01/2023 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền, phổ biến cẩm nang 

phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. 

Để cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền nội 

dung Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; truy 

cập tại đường link: http: //www.youtobe.com/watch?v+dnUhN8sulKs Video cẩm 

nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hoặc tại “Mục 

Thông báo - Hướng dẫn” trên trang Sở Thông tin và Truyền thông để tuyên 

truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân (Gửi kèm theo Công văn cuốn cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự 

thật trên không gian mạng). 

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; (đăng tải) 

- Lưu: VT, VHTT. 

                KT. CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

            

 

 

 

 

                        Hoàng Minh Nhất 

 

http://www.youtobe.com/watch?v+dnUhN8sulKs
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