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V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang  

phòng, chống tin giả, tin sai sự thật  

trên không gian mạng” 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố. 

 

  Thực hiện Công văn số 2845/PTTH&TTĐT ngày 29/12/2022 của Cục 

Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông về 

việc tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên 

không gian mạng”. Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, 

đơn vị: 

  1. Tuyên truyền cuốn “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật 

trên không gian mạng” 

  Tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn “Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin 

sai sự thật trên không gian mạng” nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc 

nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay.  

  Cuốn cẩm nang được xây dựng thành 3 phiên bản: Bản in, bản điện tử và 

video clip. Link sách điện tử và video clip truy cập tại địa chỉ: 

http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.html; 

http://drive.google.com/file/d/1cnVWfLp7G8cHHoSJYuLCJbJ8s87DeH_0/vie

w. 

 2. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Lưu: VT, TTBCXB(TCC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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