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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bình Thuận, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

                       Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí Trung ương tại Bình Thuận; 

- Báo Bình Thuận;  

- Đài PTTH tỉnh; 

- Trung tâm thông tin – Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các 

huyện và thị xã Lagi (tên gọi chung các Trung tâm);  

- Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết. 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 2845/PTTH&TTĐT ngày 29/12/2022 của 

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc tuyên truyền, phổ biến 

“Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”; công văn 

số 1213-CV/BTGTU, ngày 29/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Gửi 

tài liệu “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai trên không gian mạng” do Bộ 

Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, biên soạn, phát hành; 

Nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người tham gia mạng xã hội, 

Internet và cung cấp các thông tin, kỹ năng cơ bản nhất để các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tham gia không gian mạng có kiến thức tổng quan, cần thiết để nhận biết, ứng 

phó và xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng tăng trên 

không gian mạng hiện nay. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, 

đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền như sau: 

1. Các cơ quan báo chí Trung ương tại Bình Thuận, các cơ quan báo chí 

tỉnh, Trung tâm thông tin, Phòng Văn hóa và Thông tin và cơ sở Truyền thanh - 

Truyền hình cấp huyện thực hiện đăng tải “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai 

sự thật trên không gian mạng” để người dân biết, chung tay loại trừ tin giả, tin sai 

sự thật.  

2. Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự 

thật trên không gian mạng” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin 
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điện tử của đơn vị, địa phương; đồng thời tuyên truyền, phổ biến tới công chức, 

viên chức, người lao động của đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

3. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền qua kênh mạng xã hội như: 

Zalo, Facebook,... nhằm nâng cao hiệu quả sự lan tỏa thông tin trong cộng đồng 

(nếu có). 

4. Nội dung tuyên truyền:  

Vui lòng truy cập các đường link dưới đây:  

- Chi tiết nội dung “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không 

gian mạng”:  

Link 1: https://btgtu.binhthuan.dcs.vn/Tai-lieu/post/8234/cam-nang-phong-

chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-mang 

Link 2:  

https://drive.google.com/file/d/1BgfBHxMFtj6oBuIlqdn4Sss3P1fP20hA/vi

ew  

- Link sách điện tử:  

http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.ht

ml  

Nhận được văn bản này, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, 

đơn vị và địa phương quan tâm thực hiện./.    

 

                  
- Như trên; 

- Cục PTTH – Bộ TT&TT (b/c) 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. Uyên  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Dương Tự 
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