
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 832 /UBND-VHTT 
V/v tăng cường, chấn chỉnh việc cung 

cấp, đăng tải thông tin trên môi trường 

mạng đối với thông tin truy vết liên 

quan đến dịch Covid -19 

Chi Lăng, ngày  19  tháng 5 năm 2021 

 
Kính gửi:  

 - Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trên 

địa bàn huyện; 

 - UBND các các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 876/STTTT-TTr ngày 12/5/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tăng cường, chấn chỉnh việc 

cung cấp, đăng tải thông tin trên môi trường mạng đối với thông tin truy vết liên 

quan đến dịch Covid -19. 

 Trong thời gian qua xuất hiện thông tin truy vết trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 đăng tải trên môi trường mạng nhất là mạng xã hội 

facebook, zalo… nhưng chưa đảm bảo đúng theo quy định. 

Căn cứ các quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, 

theo đó có những thông tin cá nhân phải được bảo mật. Tuy nhiên thời gian vừa 

qua, một số đơn vị đã cung cấp hoặc để lọt thông tin cá nhân lên các trang mạng 

xã hội của các trường hợp F1, F2 gây ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của các 

trường hợp này. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường, chấn 

chỉnh việc quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng đối với các thông 

tin truy vết liên quan đến dịch Covid-19 như sau: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt đến các bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cá nhân quản 

lý thông tin nghiêm chỉnh chấp hành: Không công khai và chia sẻ, phát tán trên 

môi trường mạng các thông tin truy vết Covid-19 đối với những thông tin 

không được phép công khai theo quy định;  

 Tăng cường và cẩn trọng trong việc cung cấp thông tin chính thống một 

cách kịp thời, chính xác, để tránh gây hoang mang trong Nhân dân. Trường hợp 

cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định nêu trên sẽ chịu trách nhiệm theo quy 

định của pháp luật. 

2. Thực hiện tuyên truyền đến người dân cần bình tĩnh khi tiếp nhận thông 

tin, khuyến cáo người dân theo dõi, cập nhật các thông tin chính thống về tình 

hình dịch bệnh Covid-19. 
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Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid -19 và đảm bảo các quy định của pháp 

luật nhất là việc cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin trên môi trường mạng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT (tuyên truyền trên 

hệ thống loa phát thanh); 

- Lưu: VT, VHTT (Nhh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Phùng Văn Nghĩa 
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