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Thực hiện Công văn số 1030/STTTT-BCXB ngày 28/06/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc đề nghị phối hợp xử lý thông 

tin trên mạng. 

- UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 1273/UBND-VHTT ngày 
30/6/2022 (có văn bản gửi kèm) giao nhiệm vụ xác minh thông tin trên mạng cho 

UBND phƣờng Mƣờng Thanh và UBND phƣờng Tân Thanh.  

- Theo Báo cáo của UBND phƣờng Mƣờng Thanh và Tân Thanh: “Trên 
địa bàn tổ dân phố 6 phường Mường Thanh không có ai là bác sĩ Hoàng Ngọc 

Lâm hiện đang điều trị cho bệnh nhân cao huyết áp”; “UBND phường Tân 

Thanh không có cán bộ, công chức tên Nguyễn Đình Dương và tại trụ sở lãnh đạo 

UBND phường không tiếp đoàn làm việc của bác sỹ Hoàng Ngọc Lâm  như nội 

dung bài đăng trên mạng xã hội”. 

- Qua công tác xác minh thông tin trên Trang thông tin điện tử có địa chỉ: 
https://www.dongygiatruyenvn.top/tamdainhatluong-
00?Linh+ap+8668=&utm_medium=cpc&utm_source=adskeeper.co.uk&utm_cam
paign=Tam%20dai%20nhat%20luong%208668&utm_term=57545732&utm_cont
ent=13114019&adclid=5f0c782d59d1fa78f472cbeeda284fcb&zarsrc=30. Có 
đăng tải 01 bài viết quảng cáo thuốc “VIÊN UỐNG TÂN TAM ĐẠI NHẤT 

LƢƠNG ĐỐI VỚI BỆNH CAO HUYẾT ÁP TÁI LẠI” có Địa chỉ cơ sở sản xuất 

tại tổ dân phố 06 phƣờng Mƣờng Thanh và cán bộ, công chức phƣờng Tân Thanh 

tên Nguyễn Đình Dƣơng là không đúng. 

- Để tránh việc nhiều ngƣời dân bị lợi dụng, lừa đảo. UBND thành phố yêu 

cầu phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền 

hình thành phố; UBND các xã, phƣờng thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Hƣớng dẫn UBND các xã, phƣờng thực hiện việc tuyên truyền đến 

ngƣời dân trên địa bàn không mua sản phẩm thuốc hoặc chia sẻ bài viết tại 

địa chỉ nêu trên.  

- Đăng tải các nội dung tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố. 

Kính gửi:   
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên 
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thành phố; 
- UBND các xã, phƣờng. 
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2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thành phố 

Xây dựng tin, bài, phóng sự phát trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng 
về việc quảng cáo sai sự thật của trang thông tin điện tử nêu trên, cảnh báo ngƣời 

dân không mua và chia sẻ các bài viết... 

3. UBND các xã, phường 

Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức của đơn vị và Nhân dân trên 
địa bàn trên hệ thống loa truyền thanh xã, phƣờng về thông tin quảng cáo sai sự 

thật trên trang thông tin điện tử nêu trên. 

Trên đây là Báo cáo xác minh làm rõ thông tin trên mạng của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 
- Lƣu VT. 
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