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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 18

tháng 8 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số
78/NQ-CP của Chính phủ và xử lý tin giả,
tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 6897/UBND-TH2 ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ
và xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi
tin giả, tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để tin giả,
tin sai sự thật tạo nên tâm lý hoang mang, bức xúc cho cộng đồng, làm giảm
niềm tin của Nhân dân vào công tác phòng chống, dịch bệnh, từ đó gây ảnh
hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch
bệnh của Vĩnh Phúc cũng như của cả nước.
Thời gian qua, hiện tượng phát tin giả, tin sai sự thật về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, tập trung chủ yếu vào việc kích động
vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tung tin sai sự thật về hiệu quả của
các loại vắc xin Covid-19, xuyên tạc chính sách phân bổ, cung cấp vắc xin của
Chính phủ, việc sử dụng Quỹ vắc xin phòng Covid-19; diễn biến dịch bệnh tại
các điểm nóng như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam; xuyên tạc về
các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ và các địa phương,…gây ảnh
hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch. Ủy ban nhân dân huyện đề
nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện
một số công việc sau:
1. Thực hiện nghiêm túc “Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” được
ban hành kèm theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của
UBND tỉnh; đặc biệt chú trọng các quy định về cử người phát ngôn, phát ngôn
và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong mọi tình huống, bảo đảm thông tin
được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ; tuân thủ kỷ luật phát ngôn,
thống nhất đầu mối phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng cơ quan,
đơn vị trên địa bàn huyện lại phát ngôn không thống nhất dẫn tới việc bị suy
diễn, xuyên tạc.
- Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương phát sinh việc đột xuất, sự
cố bất thường thì chậm nhất sau 02 giờ kể từ khi phát sinh sự việc, nên cung cấp
thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và giải pháp
xử lý bước đầu sự việc (nếu có). Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất
là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan,
đơn vị, địa phương để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc,
bức xúc của người dân, doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tham gia phòng, chống dịch thực hiện
nghiêm và đúng các quy định của cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với
người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin
bất lợi lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19.
2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin; Công an huyện chủ trì phối hợp với các
cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:
- Tăng cường rà soát, phát hiện kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình
dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Khi phát
hiện tin giả, tin sai sự thật, cần phối hợp với các lực lượng có liên quan kịp thời
xác minh đối tượng phát tán gian giả, tin sai sự thật, phối hợp với Sở Thông tin
và Truyền thông để thẩm định nguồn tin, công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự
thật; chủ động xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật
trên địa bàn. Trong trường hợp không xác định được danh tính, nhân thân của
đối tượng vi phạm, đề nghị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công
an tỉnh để có biện pháp ngăn chặn nội dung vi phạm trên không gian mạng.
- Tham mưu UBND huyện có phương án xử lý nghiêm đối với các trang
thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật,
gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch
trên địa bàn huyện.
3. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện; Đài truyền thanh
các xã, thị trấn bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, làm nổi bật mục tiêu
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết. Đẩy mạnh thông
tin, tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về công tác
phòng, chống dịch của huyện, địa phương, các chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi tin giả, cảnh báo tin giả, tin sai sự
thật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; truyền thông rộng rãi hoạt
động phát hiện, xử lý vi phạm các đối tượng phát tán tin giả, tin sai sự thật trên
địa bàn huyện, từ đó góp phần định hướng và minh bạch thông tin, giúp người
dân hiểu đúng về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, tỉnh và cả
nước; đồng thời tăng cường tính răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa tái diễn hành vi
vi phạm pháp luật tương tự trong cộng đồng.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các
xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Thông tin &TT;
- Công an tỉnh;
- TT HU; TT HĐND huyện;
- CT, CPCT UBND huyện;
- Như trên (t/h);
- Lưu: VT, VHTT.
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