
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /SVHTT-VP 

V/v tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật 

về dịch bệnh Covid-19 trên mạng. 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao các huyện, thị 

xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1267/STTTT-Ttra ngày 03/08/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 

trên mạng. 

Thời gian qua, số lượng tin giả phát tán trên mạng về dịch bệnh Covid-19 

cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng có dấu hiệu 

gia tăng, gây rối loạn thông tin, làm tình hình thêm phức tạp, mục đích nhằm 

xuyên tạc về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và các địa 

phương. 

Nhằm góp phần không để xảy ra tình trạng tin giả gây ảnh hưởng đến 

công tác phòng, chống dịch bệnh. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu 

các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

 - Thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí; cử người phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin trong mọi tình huống 

đảm bảo thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ, tuân thủ 

luật phát ngôn, thống nhất đầu mối phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc 

nhưng không thống nhất dẫn tới việc bị suy diễn, xuyên tạc; trong trường hợp có 

phát sinh đột xuất, sự cố bất thường thì chậm nhất sau 02 giờ, kể từ khi phát sinh 

vụ việc nên cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan điểm 

và giải pháp bước đầu sự việc (nếu có);  

- Chủ động thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin, nhất là thông tin 

trên không gian mạng về công tác phòng chống dịch. Khi phát hiện công chức, 

viên chức, người lao động tại đơn vị mình quản lý có hành vi đăng tải, chia sẽ 

thông tin sai sự thật có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

mạng xã hội (Facebook, Zalo…)  kịp thời chủ động xử lý nghiêm, đồng thời 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan để có biện pháp ngăn chặn 

nội dung vi phạm trên không gian mạng. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao 

các huyện, thị xã, thành phố bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nắm bắt 

dư luận truyền thông phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời phản bác các 



luận điệu, xuyên tạc, chủ động cung cấp thông tin cho người dân,vừa có thể góp 

phần chiến thắng đại dịch, vừa xây dựng được một môi trường mạng văn minh, 

lành mạnh góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở (b/c); 

- Lưu VT, VP3 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 
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