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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Đắk Nông, ngày 15 tháng 01 năm 2021

V/v thông báo phổ biến hoạt động trang thông
tin điện tử nhận diện “tin giả”, “tin sai sự thật”
của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;
- Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
- Các cơ quan báo chí;

Ngày 12/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra mắt Trung
tâm xử lý tin giả tại địa chỉ: http://tingia.gov.vn và đầu số tiếp nhận, phản ánh
tin giả 18008108.
Trang thông tin điện tử tổng hợp tingia.gov.vn với chức năng là cổng
thông tin tiếp nhận trực tuyến về tin giả của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời
là cổng thông tin chính thức công bố tin giả bằng hình thức đóng dấu "TIN
GIẢ" hoặc " TIN SAI SỰ THẬT" vào tin giả hoặc tin sai sự thật đó.
Khi tiếp nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam
sẽ phối hợp cơ quan chức năng để thẩm định, công bố tin giả, đánh giá xu hướng
thông tin chia sẻ, tương tác lớn để dán nhãn cảnh báo tin giả. Trang TTĐT
http://tingia.gov.vn có bốn chuyên mục chính gồm: Tiếp nhận tin phản ánh;
Công bố tin giả; Thống kê tin giả; Tin tức. Cùng với việc tiếp nhận, phát hiện,
thẩm định, gắn nhãn tin giả, Trung tâm cũng công bố thông tin xác thực và
hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả.
Nhằm phổ biến, cung cấp thông tin cho Trung tâm xử lý tin giả tại địa chỉ:
http://tingia.gov.vn , Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị
phổ biến đến các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh được biết để nhận diện được tình
trạng tán phát “tin giả”, “tin sai sự thật” trên môi trường mạng, góp phần phòng
tránh những hệ lụy tiêu cực, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân, gia đình và xã hội.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh tin giả bằng cách truy cập địa chỉ:
http://tingia.gov.vn , gửi email tới online.abei@mic.gov.vn hoặc gọi điện thoại
vào tổng đài 18008108 để được hướng dẫn cách cung cấp tin giả và cách nhận
biết, phòng tránh, đối phó với tin giả.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, đơn
vị được biết, thực hiện./.
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Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TTBCXB.
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