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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí, mạng xã hội  

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Sở Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm 

theo Quyết định số 82/QĐ-STTTT ngày 07/7/2017 của Giám đốc Sở; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng Sở.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí, mạng xã hội, gồm 

các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông Dương Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng;  

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng TTBCXB - Tổ phó thường trực;  

2. Ông Phạm Văn Báu, Chánh Thanh tra Sở - Tổ phó;  

4. Ông Bùi Quang Thìn, Chuyên viên Phòng TTBCXB - Thư ký;  

5. Bà Hoàng Dương Liễu, Chuyên viên Phòng TTBCXB - Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó GĐ TTCNTT&TT - Thành viên; 

7. Bà Dương Thị Hoài Anh, Viên chức TT CNTT&TT -  Thành viên;  

8. Bà Trương Thị Hà Phương, Chuyên viên Thanh tra Sở  -  Thành viên. 

Điều 2. Tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí và mạng xã hội (gọi tắt là Tổ 

phản ứng nhanh) có nhiệm vụ phối hợp theo dõi, thu thập, xác minh kịp thời 

những thông tin nhạy cảm, thông tin xuyên tạc, sai sự thật, không chính thống, 

thông tin chưa được kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và các sự cố thông tin khác trên báo chí, mạng xã hội xảy ra trên địa 

bàn tỉnh.  

Phối hợp với lực lượng công an, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin 

và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để xử lý 

kịp thời những thông tin nói trên theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Định kỳ hàng ngày, hàng tuần, các thành viên báo cáo về Thư ký 

Tổ theo nhiệm vụ được phân công. Thư ký Tổ chịu trách nhiệm soát xét, tổng 
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hợp, báo cáo với Tổ trưởng để hoàn thành văn bản gửi Giám đốc Sở. Thời gian 

báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc và Tổ trưởng quy định; đối với các thông tin, 

tình huống cần xử lý khẩn cấp, các thành viên liên lạc, báo cáo nhanh với Tổ 

trưởng hoặc các Tổ phó để nhận chỉ đạo, phối hợp xử lý.    

Tổ phản ứng nhanh có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên. Tổ hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ 

theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 38/QĐ-STTTT ngày 13/4/2020 về việc thành lập Tổ phản ứng nhanh thông 

tin báo chí, mạng xã hội.   

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, các ông (bà) có tên tại Điều 1, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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