
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 
 
 

Số:             /UBND-V HTT 
 

V/v sử dụng mạng xã hội đảm bảo 
 quy định pháp luật 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bắc Yên, ngày 13 tháng 5 năm 2021 

 
Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 511 /STTTT-TTBCXB ngày 11/5/2021 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng mạng xã hội đảm bảo quy định pháp 

luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn  

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chia sẻ, 
truyền đưa, tán phát các thông tin  thiếu kiểm chứng , từ nguồn tin  không chính 

thức về dịch bệnh Covid-19. 

- Thực hiện nghiêm túc quy trình về soạn thảo, phát hành tránh lộ lọt các 
văn bản còn dưới dạng dự thảo, các thông tin  liên quan đến bí mật đời tư, dẫn đến 

việc tán phát trên mạng xã hội. 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn 

hóa, UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền , hướng 
dẫn người dân hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật trong việc đăng tải 

thông tin  trên mạng xã hội về dịch bệnh Covid-19; các hành vi vi phạm các quy 
định về thông tin điện tử; không chia sẻ, truyền đưa, tán phát các thông tin  từ các 

nguồn không chính thức, thông tin thiếu kiểm chứng, các thông tin cá nhân của 
người bệnh trên mạng xã hội.  

3. Giao Công an huyện: Tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp 
đưa thông tin không đúng sự thật; chia sẻ, truyền đưa, tán phát các thông tin vi phạm 

các quy định của pháp luật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội. 

Yêu cầu  Thủ trưởng các cơ quan , đơn  vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Thào A Mua 
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