
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /TB-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày           tháng 02 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách Thành viên Tổ theo dõi, xử lý thông tin xấu,  
độc trên không gian mạng tỉnh Đắk Nông  

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, 

độc trên không gian mạng; 

Căn cứ  Quyết  định  số 2003/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh Đắk Nông vềviệc kiện toànTổ theo dõi, xửlý thông tin xấu, độc trên 

không gian mạng tỉnh Đắk Nông; 

Theo đăng ký nhân sự của các cơ quan, đơn vị, nay, Sở Thông tin và 

Truyền thông thông báo Danh sách Tổ theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên 

không gian mạng tỉnh Đắk Nông gồm 42 thành viên (danh sách cụ thể đính kèm 

Thông báo này). 

Tổ theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng tỉnh Đắk Nông 

có chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp 

theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng ban hành kèm theo Quyết 

định số 1019/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết. 
 

Nơi nhận:                   
- Thường trực TU (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các cơ quan Ban Đảng thuộc TU; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí địa phương; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở TTTT; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hoàng Mạnh Thắng 
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