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Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường 

 
Thực hiện Công văn số 2950/UBND-KGVXNV ngày 11/08/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về 

Covid-19 trên mạng. 

Nhằm cung cấp thông tin kịp thời để viên chức – người lao động (VC-LĐ) 

thuộc trường hiểu, chia sẻ tư tưởng đồng thuận và ủng hộ các giải pháp phòng, 

chống dịch của Đảng, Nhà nước và của tỉnh ta, Trường yêu cầu các đơn vị thuộc 

trường thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Trưởng các đơn vị quán triệt đến viên chức, người lao động thuộc đơn vị 

mình quản lý phải tìm hiểu kỹ nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên 

mạng xã hội (nếu có); không 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 bệnh Covid-

19; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin về công tác phòng, 

chống dịch tại đơn vị để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, 

bức xúc của VC-NLĐ. 

2. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên 

truyền thông qua các kênh mạng xã hội (zalo, facebook,…) bằng các hình thức phù 

hợp đến với học sinh - sinh viên về tài liệu “Nói không với tin giả về Covid-19”. 

3. Phòng Hành chính – Quản trị tăng cường giám sát, theo dõi các bài đăng 

trên diễn đàn, các trang mạng xã hội của trường để kịp thời phát hiện xử lý các tin 

giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19.  

Trường thông báo đến các đơn vị thuộc trường được biết để thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Lưu: VT, HCQT (Quốc). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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