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UBND TỈNH TRÀ VINH 

VĂN PHÒNG 
 

Số:          /VP-NC 
V/v triển khai các biện pháp ngăn 

chặn việc đăng tải các nội dung trái 
quy định của pháp luật trên Cổng/ 

Trang thông tin điện tử 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày        tháng 5 năm 2022 

 
 

Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành tỉnh (3 hệ); 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Thông báo số 10/TB-BCA-A05 ngày 

28/4/2022 của Bộ Công an về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng 
cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các Cổng/Trang thông tin điện tử 

(đính kèm). Để chủ động ngăn chặn việc đăng tải các nội dung trái quy định 
của pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai, thực hiện ngay các biện pháp, giải pháp như đề xuất của Bộ Công 
an tại Thông báo nêu trên; Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh theo 

chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, 
gỡ bỏ các nội dung trái quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp đảm 

bảo an ninh, an toàn thông tin, khắc phục điểm yếu, lỗ hỏng bảo mật,... 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- BLĐ VPUBND tỉnh; 
- TT THCB tỉnh; 
- Lưu: VT, NC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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