
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNGGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /PGDĐT-PBGDPL
V/v triển khai, phổ biến “Cẩm nang 
phòng chống tin giả, tin sai sự thật 

trên không gian mạng”

Cần Giuộc, ngày 11 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:
    - Hiệu trưởng các trường thuộc UBND huyện;

- Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Long Hậu.

Căn cứ Văn bản số 70/SGDĐT-HCQT, ngày 09/01/2023 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Long An về việc triển khai, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin 
giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”. 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị Hiệu trưởng các trường 
thuộc UBND thực hiện các nội dung sau:

1. Thông tin, phổ biến nội dung “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự 
thật trên không gian mạng” đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; 
học sinh tại các cơ sở giáo dục của đơn vị mình. 

2. Giao Hiệu trưởng các đơn vị trường học tổ chức triển khai đến toàn thể 
đội ngũ viên chức và người lao động tại đơn vị trong phiên họp Hội đồng sư 
phạm gần nhất./.

(Đính kèm tài liệu tuyên truyền kèm theo) 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TP, PTP;
- Lưu: VT, PC, T/Ph. 

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Bá Tuệ
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