UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2570 /SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 04 tháng 11 năm 2021

V/v tin giả trên không gian mạng cho
học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học tỉnh;
- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Ngày 04/11/2021, trên mạng xã hội xuất hiện tin giả về việc cho học sinh,
học viên lớp 9, lớp 12 đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch
Covid-19 tại văn bản số 877/UBND-KGVX ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh do
ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và
người lao động toàn ngành Giáo dục biết thông tin trên là TIN GIẢ.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo, tuyên truyền cho toàn
thể công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động trong đơn vị được
biết, KHÔNG CHIA SẺ thông tin trên.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền điều tra,
xem xét, xử lý nghiêm công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động
đăng tin giả, tin sai sự thật trên mạng theo quy định của pháp luật.
Nhận được văn bản, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);
- Báo Gia Lai; Đài PTTH Gia Lai;
- Công an tỉnh-PA03 (phối hợp);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VP.
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