
UBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ ƯBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44^ A^P-VHXH
V/v tuyên truyền, phổ biến "Cẩm
nang phòng, chống tin giả, tin sai

sự thật trên không gian mạng"

Phủ Quốc, ngày <^3 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh;
- Cổng thông tỉn điện tử thành phố.

ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 189/STTTT-TTBCBC
ngày 10/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tuyên
truyền, phố biến "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian
mạng" (có Công vãn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Nghiệp có ý kiến chỉ
đạo như sau:

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thanh, cổng thông tin điện tử thành phố tuyên truyền các nội dung theo đề nghị của
Sở Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đến các đơn vị biết, đế thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ. UBND thành phố
- LĐVP: đ/c Ly;- Lưu: VT, \xÚyẠ^

KT. CHÁNH VÃN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ị^gô Thanh Xuăn



UBND TỈNH KIÊN GIANG
Sỏ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: /STTTT-'1TBCI3C
V/v tuyên truyền, phổ biến "Cầm nang

phòng, chống tin giả, tin sai sự thật
trên không gian mạng"

a/H/1 quan; 5Ợ I nor
tin và Tmyển thôt
Thời gian ký:
10.0272023 15:43:
+07:00

CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngàyJô tháng 02 năm 2023

Kính gửi:
- Báo Kiên Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Công văn số 2845/PTTH-TTĐT ngày 29/12/2022 của Cục Phát thanh,
Truyền hình và Thông tín điện tử về việc tuyên truyền, phổ biến "Cẩm nang phòng,
chống tin giả, tin sai sự thật trên kliông gian mạng".

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Kiên Giang, cổng Thông tin điện tử tỉnh, Thường trực ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở truy cập đường link tỉếp nhận
cuốn "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" bản điện
tử và video clip đế tố chức tuyên truyền nội dung cuốn cẩm nang.

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

http://abei.vn/ứiong-tin-dien-tii/bo-thong-tin-va-truyen-thong-to-chuc-le-ra-
iĩiat-%E2%80%9Ccam-nang-phong-chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-
mang%E2%80%9D/l 07941

Kèm theo Công vàn số 2845/PTTH-TTĐT ngày 29/12/2022 của Cục Phát
thanh, Truyền hình và Thông tỉn điện từ.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Kiên Giang, cống Thông tin điện tử tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố thực hiện tốt nội dung nêu trên././^

NíyỊ nhận:
- Như trên;
- Lirii: VT; TTBCBC.

ư: /
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