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Gia Lai, ngày 01 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền, cảnh báo việc đưa thông tin
trên mạng Internet về dịch bệnh COVID - 19

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quản lý, xử lý thông
tin về dịch bệnh Covid-19 tại Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 30/01/2021
"về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid –
19 do liên quan đến ghi nhận 05 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2
liên quan đến ca bệnh 1612";
Nhằm định hướng, đảm bảo các nội dung thông tin trên mạng về dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đúng theo quy định của pháp luật, Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa
tỉnh Gia Lai tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo các tổ chức, cá nhân:
không đăng tải, chia sẻ, lan truyền (đặc biệt là trên các loại hình thông tin điện
tử, mạng xã hội) các thông tin về dịch bệnh Covid-19 khi chưa có kết luận, thông
báo chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gây hoang mang trong nhân
dân, ảnh hưởng đến trật tự - an toàn xã hội; nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh
theo quy định của pháp luật (có Phụ lục về các hành vi và chế tài xử lý vi phạm
liên quan đến nội dung thông tin trên mạng internet về dịch bệnh Covid-19 kèm
theo).
Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa tỉnh Gia Lai phối hợp, triển
khai thực hiện./.
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