
 

 

THÔNG BÁO 

Số điện thoại đường dây nóng xử lý thông tin giả, tin sai sự thật trên  

môi trường mạng về tình hình dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn tỉnh 

 

 

Thực hiện Công điện 05/CĐ-CTUBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, 

chống dịch COVID-19.  

Để kịp thời tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị về  

tin giả, tin sai sự thật trên môi trường mạng về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo số điện thoại đường dây 

nóng xử lý tin giả, tin sai sự thật trên môi trường mạng về tình hình dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:  

1. Ông Bùi Thái Châu, Chánh Thanh tra Sở 

- Số điện thoại: 0932.474.999 

- Địa chỉ email: chaubt@kontum.gov.vn 

2. Ông Nguyễn Nhật Trung, Phó Trưởng phòng Thông tin, Báo chí, 

Xuất bản. 

- Số điện thoại: 0905.359.174 

- Địa chỉ email: trungnn@kontum.gov.vn       

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

công dân và các địa phương biết, phối hợp thực hiện. Các cơ quan thông tấn, 

báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để người dân biết, phản ánh khi có vấn đề xảy ra./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các tổ chức,mặt trận, đoàn thể; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí; 

- Trung tâm CNTT&TT đăng tin;                                                                   
- Lưu: VT, TTBCXB. 

                    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

        Trần Văn Thu 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số:            /TB-STTTT Kon Tum, ngày      tháng      năm  
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