
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 

Số:        /UBND-VHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Lệ Thủy, ngày     tháng 3 năm 2020 

V/v chấn chỉnh việc đăng tải thông tin 

trên mạng xã hội 
 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 - Các trường học trên địa bàn huyện. 

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, việc 

các công dân Việt Nam từ các nước có dịch trở về như Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Italia....đang trở thành mối quan tâm của toàn thể cán bộ, nhân dân 

địa phương. Thời gian qua, đã có một số trường hợp cán bộ, công chức, học 

sinh, người dân sử dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin thiếu kiểm 

chứng, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch Covid-19 đã 

được Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng 

phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện Công văn số 174/STTTT-TTra ngày 06/3/2019 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh đăng tải thông tin trên mạng xã hội, Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, các biện 

pháp phòng ngừa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân; 

tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự 

thật về dịch Covid-19 nói riêng và các thông tin bị cấm đăng tải, truyền đưa trên 

không gian mạng nói chung; khuyến khích việc đăng tải, chia sẻ, nhân rộng các 

thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt. 

2. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý việc sử dụng các trang mạng 

xã hội để tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin và hình ảnh có 

nội dung xuyên tạc, thiếu chính xác, không trung thực, trái với thuần phong mỹ 

tục, chuẩn mực đạo đức xã hội… trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.  

3. Theo dõi, phát hiện các đối tượng tuyên truyền thông tin sai sự thật, 

gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân về dịch Covid-19 và các thông tin xấu, 

độc khác; kịp thời thông báo cho UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin), Công an huyện để xử lý theo quy định. 
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4. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi trong các trường học về việc cung cấp, sử dụng dịch vụ 

intrernet và thông tin trên mạng; phải biết chọn lọc, nhận diện, cân nhắc trước 

khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. 

5. Yêu cầu Phòng Y tế huyện thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, 

việc cách ly cũng như tình trạng sức khỏe các công dân từ nước ngoài hoặc từ 

các vùng dịch trở về giúp cán bộ, nhân dân có được thông tin chính thống để 

phản bác lại các thông tin thiếu kiểm chứng, không đúng sự thật, tránh gây 

hoang mang trong cộng đồng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 

Yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện nghiêm túc. 

 

    Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện PTLV; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Đăng Website Phòng GD-ĐT; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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