
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2023 

V/v tuyên truyền phòng ngừa  

tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội,  

mạng viễn thông 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

  Thực hiện Công văn số 22/TTCS-TQ ngày 09/01/2023 của Cục Thông tin 

cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 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, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

  1. Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, 

mạng viễn thông 

  Tuyên truyền nội dung phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, 

mạng viễn thông liên tục từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão trên phương tiện 

thông tin đại chúng, trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp 

xã. 

 (Kèm theo nội dung thông tin tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo 

trên mạng xã hội, mạng viễn thông). 

 2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

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

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 

ngày 30/01/2023 để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy 

định. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, Ttra, HTS, VP; 

- Lưu: VT, TTBCXB(TCC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

Lê Hải Yến 
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