
UBND HUYỆN BẠCH THÔNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:         /VHTT 
V/v tăng cường tuyên truyền, phối hợp 

xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh 

Covid - 19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bạch Thông, ngày      tháng 8  năm 2021 

 

 

                         Kính gửi :             

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1169/STTTT-TTBCXB ngày 30/7/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng 

chống dịch bệnh, phòng, chống tin giả, tin sai sự thật về Covid - 19; Công văn số 

1587/UBND-VP ngày 28/7/2021 của UBND huyện Bạch Thông về việc tăng cường 

xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid - 19 trên mạng. Phòng Văn hóa và Thông tin đề 

nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn:  

- Tập trung tuyên truyền các nội dung: Nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh 

của người dân, thực hiện 5K của Bộ Y tế; sử dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ 

công tác truy vết, theo dõi sức khỏe như QR Code, cài đặt Bluezone, NCOVI, Sổ sức 

khỏe điện tử…; chiến lược vắc xin, lợi ích tiêm chủng phòng Covid-19; quy định 

cách ly; các mô hình, chiến lược, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch… 

- Bám sát chỉ đạo, định hướng, tập trung tuyên truyền làm nổi bật mục tiêu bảo 

vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết. 

- Cập nhật và khai thác nội dung tuyên truyền do Bộ Y tế sản xuất để tuyên 

truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, kênh truyền thông mạng xã hội và 

các hình thức tuyên truyền khác. 

Địa chỉ truy cập kho dữ liệu sản phẩm truyền thông do Bộ Y tế sản xuất: 

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=do5PyY 

2. Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn: 

Tuyên truyền đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: 

- Có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất tình, làm nóng vấn 

đề, phát tán các thông tin bất lợi lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình thực thi 

các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. 

- Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid - 19, 

đề nghị liên hệ với Phòng Văn hóa và Thông tin để kịp thời tham mưu xử lý nghiêm 

các trang mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu 

lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch tại địa phương. 

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=do5PyY


Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT. 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT VX UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Hòa 
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