
         UỶ BAN NHÂN DÂN  

 THÀNH PHỐ LÀO CAI 
 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền về hệ thống tra cứu, 

nhận diện, xác thực nguồn thông tin 
chính thức trên môi trường mạng.  

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2023  

Kính gửi:  

- Các Ban Đảng Thành ủy; 
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 
- HĐBT Cổng TTĐT thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 
- UBND các xã phường; 
- Các trường học trên địa bàn. 

 
Căn cứ công văn số 308/STTTT-BCVTCNTT ngày 20/3/2023 về việc phối 

hợp tuyên truyền về hệ thống tra cứu, nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính 
thức trên môi trường mạng. Theo đó, để hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp và 

người dân nhận diện và xác thực được nguồn thông tin chính thức trên môi 
trường mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai hệ thống tra cứu thông 

tin tên miền thông qua nhắn tin miễn phí tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp 
tại website https://tracuutenmien.gov.vn  

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về hệ thống 
tra cứu thông tin nêu trên, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa 

đảo, vi phạm pháp luật trên môi trường mạng trên địa bàn; UBND thành phố đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và người dân, doanh nghiệp về phương pháp, cách thức kiểm tra thông 
tin tên miền website trên Internet bằng cách nhắn tin (miễn phí) tới tổng đài 156 

hoặc tra cứu trực tiếp tại website https://tracuutenmien.gov.vn trước khi sử dụng 
dịch vụ hoặc giao dịch trên Internet. góp phần giúp nhận diện và phòng ngừa các 

hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. 
2. HĐBT Cổng TTĐT thành phố; Trang thông tin điện tử các xã 

phường: Truyền thông trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin 
điện tử các xã phường; công bố tài liệu hướng dẫn phương pháp kiểm tra thông 

tin tên miền (có tài liệu hướng dẫn gửi kèm). 
3. Phòng giáo dục và Đào tạo: Quán triệt, phổ biến về hệ thống tra cứu nêu 

trên đến cán bộ giáo viên, người lao động, học sinh, cha mẹ học sinh các trường 
học trên địa bàn. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao -Truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn các xã phường sắp xếp thời 
lượng tuyên truyên trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

5. UBND các xã phường: Chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ 
sở; Tổ chức phổ biến đến Người dân thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng.  

 

https://tracuutenmien.gov.vn/


Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã phường quan tâm phối hợp tuyên truyền hệ 

thống tra cứu, nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức trên môi trường 
mạng, góp phần giúp nhận diện và phòng ngừa các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp 

luật trên không gian mạng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- TT.Thành uỷ, HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố;  
- Phòng Văn hoá, thông tin; 
- Lưu VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

   
 

 
Ngô Vũ Quốc 
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