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V/v đề nghị cung cấp thông tin 

các fanpage giả mạo các cơ quan, đơn vị 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 8  năm 2020 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 

 

Trong thời gian gần đây, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thiết lập các 

trang fanpage chính thức trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền những thông tin 

chính thống của cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, một số đối tượng ẩn danh 

đã lợi dụng để lập các trang thông tin điện tử hoặc fanpage giả mạo tên của tổ 

chức, cá nhân nhằm tuyên truyền những thông tin xấu, độc, làm nhiễu loạn 

thông tin đối với người dân. 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thông tin trên mạng xã 

hội, đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi phát hiện các trang, 

fanpage giả mạo tên cơ quan, đơn vị mình đề nghị cung cấp thông tin cho Sở 

Thông tin và Truyền thông (qua Thanh tra Sở) để có biện pháp xử lý (Liệt kê 

theo mẫu kèm theo, kèm các bản chụp hình ảnh fanpage) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c); 

- BTG Tỉnh ủy (b/c); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- BGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, Ttra1.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

       

 

 

Đậu Tùng Lâm 
 

 



DANH SÁCH CÁC TRANG TTĐT, FANPAGE GIẢ MẠO  

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ……………………………………... 

 

 

TT Tên trang TTĐT, fanpage giả mạo Đường dẫn Ghi chú 
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(Ảnh chụp fanpage kẻm theo) 
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