
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-VHTT                  Cao Lộc, ngày      tháng  3 năm 2021 

V/v đề nghị phản ánh tin giả 

trực tuyến 
 

 Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 459/STTTT-TTBCXB ngày 11/03/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phản ánh tin giả trực tuyến. Theo đó 

ngày 11/01/2021, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin 

và Truyền thông đã thành lập Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam nhằm tiếp nhận 

thông tin phản ánh tin giả, tin sai sự thật từ người dân trong cả nước để xử lý theo 

quy định của pháp luật. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai công 

tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về công cụ trực tuyến phản ánh tin giả của 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện thông tin giả, tin sai sự thật trực tiếp 

phản ánh vào một trong các địa chỉ sau: https://tingia.gov.vn, mục “PHẢN ÁNH 

TIN GIẢ TRỰC TUYẾN”; Email: online.abei@mic.gov.vn hoặc gọi qua đường 

dây nóng: 1800 8108 và làm theo hướng dẫn. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Các Phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện: Tuyên truyền, phổ biến đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tuyên truyền lồng ghép các nội dung trên 

trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, các hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt tại 

nhà văn hoá xã, thôn, khu phố, trên hệ thống phát thanh của xã… 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả 

nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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