
 

 

             Kính gửi:  
  - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                           - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; 

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

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 
huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 29/12/2022, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ 
Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2845/PTTH&TTĐ về việc 

tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, sai sự thật trên không 
gian mạng” (đính kèm). 

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông xin phổ biến tài liệu “Cẩm 
nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” (đính kèm) do 

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền 
thông biên soạn đến các Sở, ban, ngành tỉnh biết, cập nhật. 

 Đề nghị Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Phòng 
Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện 
tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi tài liệu Cẩm nang trên tới người dân 

nắm bắt, nhận biết đâu là tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục PTTH&TTĐ (b/c); 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 
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Nguyễn Thanh Luân 
 
 
 
 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-TTBCXB                             
V/v phổ biến “Cẩm nang phòng, 

chống tin giả, tin sai sự thật trên  

không gian mạng” 

 

           Trà Vinh, ngày       tháng 01 năm 2023 
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