
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LÀO CAI 

 
Số:           /UBND-VH 

V/v tuyên truyền an ninh thông tin 

qua mạng xã hội, mạng viễn thông 

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

 

TP Lào Cai, ngày       tháng 01 năm 2023   

        
  Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 
- Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông; 

- Công an thành phố;  
- UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ công văn số 13/STTTT-TTBCXB ngày 06/01/2023 của sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh về việc tuyên truyền phổ biến “Cẩm nang Phòng, chống tin 

giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; và công văn số 32/STTTT-TTBCXB 

ngày 11/01/2023 của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc tuyên truyền 

phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông. UBND thành 

phố chỉ đạo như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền phổ biến “Cẩm nang Phòng, chống tin giả, tin 

sai sự thật trên không gian mạng 

Nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng đến CBCCVC, người lao động để tham 

gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết, xử lý vấn nạn tin giả, tin 

sai sự thật trên không gian mạng hiện nay. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, phường triển khai một số nội dung sau: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về “Cẩm nang Phòng, chống tin giả, tin 

sai sự thật trên không gian mạng”. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 

17/6/2021.  

- Tài liệu tuyên truyền: 

+ Các cơ quan, đơn vị, xã, phường truy cập Cổng thông tin điện tử Cục Phát 

thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa 

chỉ:https://drive.google.com/file/d/1cnVWfLp7G8cHHoSJYuLCJbJ8s87DeH_0/view  

+ Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tại 

địa chỉ: https://stttt.laocai.gov.vn/ 

 + File văn bản: “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không 

gian mạng” gửi kèm theo. 

https://drive.google.com/file/d/1cnVWfLp7G8cHHoSJYuLCJbJ8s87DeH_0/view
https://stttt.laocai.gov.vn/


2. Nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã 

hội, mạng viễn thông 

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông để 

chiếm đoạt tài sản của người dân đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn 

tinh vi. Nhằm phòng ngừa các vụ việc lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn 

thông, UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông, 

UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến liên tục từ nay đến Tết 

Nguyên đán Quý Mão trên hệ thống thông tin cơ sở như sau: 

- Phát thanh hằng ngày các nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên 

mạng xã hội, mạng viễn thông trên hệ thống truyền thanh thành phố, đài truyền 

thanh xã, phường.  

(Phụ lục số 01 - Nội dung thông tin tuyên tuyền gửi kèm theo). 

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường Báo cáo kết quả thực 

hiện gửi về UBND thành phố Lào Cai (qua phòng Văn hóa và Thông tin), trước 

ngày 27/01/2023 để tổng hợp báo cáo tỉnh theo quy định. 

          UBND thành phố Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

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

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH                                                                                                            
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

Ngô Vũ Quốc 
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