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Thực hiện Công văn số 1697/UBND-KGVX ngày 30/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật 

về dịch Covid-19 trên mạng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

- Thường xuyên quán triệt, phổ biến, giáo dục công chức, viên chức, 

người lao động của cơ quan, đơn vị về ý thức trách nhiệm của cá nhân trong 

việc sử dụng mạng xã hội; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm 

chứng, xác thực từ các cơ quan chức năng, tránh gây hoang mang dư luận, 

ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh; có trách nhiệm thông báo 

đến cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp đăng thông tin bịa đặt, 

sai sự thật trên mạng xã hội; thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn quy định tại 

Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết 

về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước. Có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với tổ chức, cá nhân vi 

phạm. 

- Tuyên truyền khuyến khích công chức, viên chức, người lao động của 

cơ quan, đơn vị sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẽ, lan tỏa những thông tin 

tích cực, tốt đẹp về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2.Văn phòng Sở: Thường xuyên đăng tải các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về các giải pháp, 

nhiệm vụ, mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa quyết liệt phòng, chống 

dịch bệnh Covid - 19 trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Theo dõi tổng hợp 

công tác khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã 

QR (QR Code) tại cơ quan, đơn vị để kịp thời báo cáo, tham mưu các biện 

pháp, phòng chống dịch Covid -19 ở cơ quan, đơn vị. 

3.Trung tâm Văn hóa tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng các hình thức thông tin tuyên truyền 



lưu động và cổ động trực quan như: pano, áp phích, triển lãm….; đồng thời 

tiếp tục sử dụng nguồn tranh cổ động về phòng, chống dịch Covid-19 do Cục 

Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp cho địa phương 

để tuyên truyền trên các phương tiện nêu trên. 

4. Thanh tra Sở: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch; phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật 

về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh. Khi phát hiện tin 

giả, tin sai sự thật cần phối hợp với các cơ quan chức năng để thẩm định 

nguồn tin, công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; đồng thời phối hợp với 

các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin sai sự 

thật, vi phạm pháp luật. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, ban, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kg; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: QLDL, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Phạm Văn Hiệu 
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