
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN THANH XUÂN 

 
Số:          /UBND-VH&TT 

V/v thực hiện Công văn số  

500/UBND-KGVX ngày 27/02/2023 của 

UBND thành phố Hà Nội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Thanh Xuân, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận; 

 - Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; 

 - UBND 11 phường; 

 - Các trường học công lập thuộc quận. 

                       

Thực hiện Công văn số 500/UBND-KGVX ngày 27/02/2023 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc thực hiện văn bản số 146/VPCP-KGVX ngày 13/01/2023 của 

Văn phòng Chính phủ, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Nghiêm túc quán triệt các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí; thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và các 

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan 

thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2. Tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong đơn vị về Luật An ninh mạng, “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật 

trên không gian mạng” của Bộ Thông tin và Truyền thông, tài liệu hướng dẫn “Kỹ 

năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng” của Sở Thông 

tin và Truyền thông Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm trên không gian 

mạng của người dùng internet. 

3. Chủ động trong công tác phát ngôn, tăng cường cung cấp thông tin chính thống 

cho báo chí dưới nhiều hình thức, đặc biệt đối với những vụ việc quan trọng, được dư 

luận quan tâm; đề nghị xử lý và cải chính đối với các cơ quan báo chí, truyền thông 

đăng tải thông tin sai sự thật; phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và 

Truyền thông để cung cấp thông tin, làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh. 

UBND quận Thanh Xuân đề nghị Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức chính trị - xã 

hội quận phối hợp thực hiện; yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đ/c Lãnh đạo UBND quận; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Khánh Hòa 
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