CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND HUYỆN KÔNG CHRO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 549 /PGD&ĐT

Kông Chro, ngày 15tháng 11 năm 2021

V/v thực hiện việc đưa thông tin
về công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn

Kính gửi: Các trường trực thuộc Phòng.
Thực hiện Công văn số 3161/UBND-NC ngày 12/10/2021 của UBND
huyện Kông Chro về việc thực hiện việc đưa thông tin về công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu:
1.Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày
09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông
tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Thực hiện phát ngôn theo
đúng quy định; khi thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải
đảm bảo thống nhất, chuẩn xác, đúng thực tế, chủ động định hướng thông tin
tích cực, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân với hệ thống chính trị.
2. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động của đơn vị mình về ý thức trách nhiệm của cá nhân trong việc sử dụng
mạng xã hội; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được
xác thực, hoặc những thông tin mang tính chất nội bộ chưa được công khai;
tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên
địa bàn; có hình thức xử lý phù hợp với tổ chức, cá nhân vi phạm.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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