
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-VP 

V/v thực hiện quy định về phát 

ngôn và xử lý tin giả, tin sai sự 

thật về COVID-19 

Đắk Lắk, ngày      tháng 7 năm 2021 

     Kính gửi: 

       - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

       - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

       - Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

    

 Thực hiện Công văn số 6833/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện quy định về phát ngôn và tăng cường xử lý tin 

giả, tin sai sự thật về COVID-19, 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí theo Nghị định số 09/2017/NQ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ:  

Cử người phát ngôn, cung cấp thông tin (hoặc ủy quyền phát ngôn, cũng cấp 

thông tin) theo quy định; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, tránh tình trạng cũng một sự 

việc nhưng các đơn vị lại phát ngôn không đồng nhất dẫn đến việc bị suy diễn, xuyên 

tạc. 

Chủ động nắm bắt thông tin; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách 

quan cho các cơ quan thông tấn, báo chí khi có đề nghị hoặc khi có sự việc đột xuất 

xảy ra tại cơ quan, đơn vị. 

 2. Phát hiện, xử lý tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác 

phòng, chống dịch COVID-19:  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19; tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K” và các 

hướng dẫn phòng, chống dịch của ngành Y tế.  

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian 

mạng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị để định 

hướng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học 

viên không chia sẻ, bình luận hay bày tỏ thái độ (like) khi chưa biết rõ nguồn tin 

hoặc nguồn tin chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm chứng.  
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Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật cần kịp thời phối hợp cơ quan chức năng 

xác minh, làm rõ đối tượng phát tán tin giả, tin sai sự thật để cơ quan chức năng xử 

lý theo quy định. 

Nhận được Công văn này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Thường trực Đảng ủy (để c/đ);   

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT (để c/đ); 

- Trưởng các phòng CMNV (để t/h); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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