
 

 

  

 

Kính gửi: - Các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố; 

                         - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường. 
 

Thực hiện công văn số 1369/MTTQ-BTT, ngày 12/01/2023 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu về việc tuyên truyền phổ biến “Cẩm nang phòng, 

chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”. Ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin 

và Truyền Thông đã xuất bản cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật  

trên không gian mạng” nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để các cơ quan, 

tổ chức cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết và xử 

lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay. Cuốn Cẩm nang 

được xây dựng thành 3 phiên bản: Bản in, bản điện tử và vi deo clip. Ban Thường  

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu đề nghị Ban Thường trực Ủy ban  

MTTQ Việt Nam các xã, phường phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, 

phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” đến 

cán  bộ, đảng viên và các tầng Nhân dân trong tỉnh bằng hình thức phù hợp.  

Sách điện tử truy cập tại link sau: 

http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.html?zars 

c=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&gidzl=psvz8QD

534dEU7KXebWFIivvTo2xMmqOX2mXSkTRMns8S25xjmTV4jGj97It3bWVtozs

SZPR4qXUfae1Im 

Nhận được công văn này đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, 

phường nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. MTTQ tỉnh; 

- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND-UBND; 

- TT. MTTQ thành phố; 

- Đảng ủy các xã, phường; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 
 

 
Lò Văn Sung 

 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

BAN THƯỜNG TRỰC 

   

Số:     /MTTQ-BTT 
V/v tuyên truyền phổ biến “Cẩm nang 

phòng, chống tin giả, tin sai sự thật 

 trên không gian mạng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Lai Châu, ngày    tháng 01 năm 2023 
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