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Số:             /SYT-VP Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

V/v tuyên truyền, cung cấp thông 

tin báo chí, tham gia mạng xã hội 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm tích cực thực hiện công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội; Công 

văn số 1767/STTTT-TTBCXB ngày 21/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc tuyên truyền, cung cấp thông tin báo chí, tham gia mạng xã hội. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung sau: 

1. Thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, 

công tác thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội 

Tập trung thông tin trên các trang thông tin điện tử, fanpage của cơ quan, 

đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Luật Báo chí 2016; Luật An ninh mạng 

2018; 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 và các văn bản liên quan1. 

Trong hoạt động báo chí, cần lưu lại các thông tin, yêu cầu (văn bản, hình 

ảnh, ghi âm,...) của phóng viên, nhà báo để làm căn cứ xác định nội dung làm 

việc liên quan giữa các bên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; nếu được đề 

nghị phỏng vấn và thực hiện trả lời phỏng vấn thì có quyền yêu cầu xem lại nội 

dung trả lời trước khi đăng, phát.  

2. Tuyên truyền trên không gian mạng, mạng xã hội 

- Vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị 

chèn thêm khung cho hình ảnh đại diện (avatar): “Chào mừng đại hội đại biểu 

đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025” trước và trong thời 

gian diễn ra đại hội từ nay đến hết ngày 29/9/2020. (Địa chỉ tải 

www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=663119041002834). 

- Thống nhất cung cấp, chia sẻ những thông tin tích cực, hình ảnh đẹp về 

Lạng Sơn nhằm tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đồng lòng trong cộng 

đồng xã hội, khích lệ khối đại đoàn kết dân tộc. Không đăng tải, cung cấp, chia 

sẻ lên mạng xã hội các thông tin bị cấm hoặc gây tâm trạng xã hội. 

3. Tập trung theo dõi các phương tiện báo chí, truyền thông đại chúng  

                                              
1 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của 

Chính phủ; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 
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- Theo dõi thông tin từ Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, các báo như VTV, VOV, VnExpress, Dân trí, Vietnamnet, VTC,... để có 

cái nhìn đúng đắn, đầy đủ, toàn diện về Lạng Sơn. 

- 20h30’ ngày 21/9/2020, Đài truyền hình Việt Nam  đã phát sóng bộ 

phim “Niềm tin Xứ Lạng” trên kênh VTV1 và phát lại vào lúc 21h30 ngày 

24/9 trên kênh VTV2. Ngay sau đó, bộ phim này được đăng tải trên các kênh 

Youtube, fanpage “LangsonNews”. 

4. Đề nghị các đơn vị gửi thông tin thành viên quản trị các trang fapge của 

đơn vị mình (Họ và tên, số điện thoại) về phòng  Sở Y tế (qua Văn phòng) trước 

ngày 24/9/2020 (email: hvantu@langson.gov.vn, số điện thoại: 0949 056 458) 

để tổng hợp và gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp trong quá trình 

định hướng và xử lý các thông tin trên báo chí và trên môi trường mạng. Đối với 

các đơn vị chưa lập fanpage đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc quan tâm triển khai./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- CB, CC và VC Văn phòng SYT; 

- Lưu VT.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Hoàng Văn Từ  
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