UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 1341 /STTTT-TTBCXB
V/v cung cấp các trang thông tin chính
thống về tình hình dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, TX, TP.
Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp trong
cộng đồng thì trên các trang mạng xã hội cũng tràn ngập thông tin về diễn biến tình
hình dịch bệnh; có thông tin chính xác, tích cực để mọi người cùng đề cao cảnh
giác, chung tay phòng chống dịch bệnh nhưng cũng có không ít thông tin sai lệch,
người dùng chưa kiểm chứng đã chia sẻ gây hoang mang trong dư luận, tác động
xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Để ngăn chặn, phòng ngừa vi
phạm về thông tin trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp
một số trang fanpage chính thống thông tin về tình hình dịch COVID-19 như sau:
1. Fanpage Thông tin Chính phủ (có dấu tích xanh), đơn vị chủ quản: Văn
phòng Chính phủ.
Link: https://www.facebook.com/thongtinchinhphu/
2. Fanpage DDCI Quảng Ninh, đơn vị chủ quản: Tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/DDCItinhQuangNinh/
3. Fanpage DDCI Thông tin và Truyền thông, đơn vị chủ quản: Sở Thông
tin và Truyền thông Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/s4tquangninh/
4. Fanpage QMG – Tin tức Quảng Ninh 24/7; đơn vị chủ quản: Trung tâm
Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/
5. Fanpage Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; đơn vị chủ quản: Trung
tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/kiemsoatbenhtat.quangninh/
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương phổ biến đến
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc và người dân trên địa bàn
nắm biết, chia sẻ và theo dõi thông tin.

2

Trong trường hợp phát hiện vi phạm việc đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật
trên mạng xã hội về tình hình dịch COVID-19 nói riêng, các lĩnh vực khác nói
chung gây lo lắng, hoang mang trong dư luận, đề nghị các đơn vị, địa phương phối
hợp cung cấp thông tin đến các cơ quan chức năng (Thanh tra Sở Thông tin và
Truyền thông; Phòng PA 03 Công an tỉnh Quảng Ninh, lực lượng an ninh các địa
phương…) để kịp thời xử lý.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ (b/c);
- Đ/c Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó
Trưởng BCĐ (b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó
Trưởng BCĐ (b/c);
- Đ/c Cao Tường Huy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền (b/c);
- Ban Tuyên giáo TU (b/c);
- Các đ/c Phó Trưởng Tiểu ban tuyên truyền (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Giám đốc Sở;
- Các PGĐ Sở;
- Lưu VT, TTBCXB.
NT.Trà

GIÁM ĐỐC

Sở Thông tin và Truyền thông
Tỉnh Quảng Ninh
31-07-2020 16:10:01 +07:00

Lê Ngọc Hân
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Đầu mối liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông: Đ/c Nguyễn Thanh Trà – Chuyên viên Phòng
Thông tin – Báo chí – Xuất bản: Email nguyenthanhtra@quangning.gov.vn; số điện thoại
0985.653.528.

