
 

 

Kính gửi:   

-  UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện công văn số 1874/STTTT-BCXB ngày 07/9/2021 của Sở TTTT 

về việc chấn chỉnh việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-

19 trên mạng xã hội; Trong thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh Covid-19, các tổ chức, cá nhân, trong đó có một số cán bộ, công chức, 

viên chức đã đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, chia sẻ các văn bản 

trao đổi thông tin, văn bản của cơ quan quản lý nhà nước các cấp phục vụ quá trình 

điều tra, truy vết, chưa được phép công khai trên các trang mạng xã hội. Hành vi 

này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong Nhân dân; vi phạm 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh; trái với nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 

4191/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 về việc “phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp 

thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch Covid-19”. 

Nhằm tăng cường thông tin về công tác phòng chống dịch; chấn chỉnh việc 

đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang, nhóm mạng xã hội, UBND huyện Cẩm 

Thủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các Phòng, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

-Tăng cường cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, 

địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị. theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của 

Chính phủ.   

-Tăng cường thông tin trên các trang fanpage của đơn vị các thông tin chính 

thống, tích cực, thông điệp ý nghĩa, những câu chuyện nhân văn trong cuộc sống; 

Phản bác các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh liên quan đơn vị, địa bàn 

quản lý và các chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Chỉ đạo quản trị viên, người 

kiểm duyệt các trang, nhóm mạng xã hội của đơn vị thực hiện rà soát, chấn chỉnh 

tình trạng bình luận sai sự thật, tiêu cực, gây dư luận trái chiều về dịch bệnh và 
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công tác về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đúng Bộ 

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; không khai thác, chia sẻ, phát tán các thông tin 

nội bộ của cơ quan, đơn vị về công tác phòng chống dịch Covid-19; thông tin chưa 

được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền trên 

các loại hình truyền thông mới, mạng xã hội; lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, 

nhân ái, vì cộng đồng, các chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do dịch 

bệnh. Biểu dương các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19; tuyên 

truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết.  

- Phê phán, phản bác các hiện tượng, hành vi lợi dụng mạng xã hội thông tin 

sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

UBND  huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhân: 
- Như trên  ( Để T/h); 

- Sở TTTT ( Để B/c); 

- Thường trực UBND huyện ( Để b/c); 

- Ban Tuyên giáo HU ( Để báo cáo); 

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
 


		hungtd_gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2021-09-08T08:30:03+0700


		2021-09-08T08:59:43+0700


		2021-09-08T08:59:55+0700


		camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2021-09-08T09:00:07+0700




