
THANH UY YEN BAI BANG CQNG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* 

S 192 - CV/BTGTU TP. Yen Bái, ngày 12 tháng 4 nárn 2022 

KInh gi: - Các chi, dàng b trirc thuc, 
S P dS P P A• S A - MTTQ va cac to chuc chinh trl - xa h91 thanh pho, 

- Phàng Van hóa - Thông tin thành ph& 
- Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph& 
- Bàn tin Dàng b thành ph, 
- Trang Thông tin din tCr thành ph& 

Hin nay, vâi sr phát triên m?nh  me cüa each mng khoa h9c - cong ngh, sij 
bUng n cüa djch vi.i Internet và mng xã hi dã.cho phép ngu?ii diing tip nhn, chçn 
l9c và si'r ding thông tin mt cách hiu qua. VI 4y thông tin ye tat ca các van dê cüa 
th giói và con ngiixi thông qua Internet, mng xã hi cia và dang tác dng mt each 
cia chiu, cia huâng, thing xuyên, lien tiic dn nhn thirc, tu tuàng, tinh cam, thai d, 
hãnh vi, lôi song cUa ngiii sir ding. 

D náng cao nhn thüc cho can bO,  dãng viên, cong chirc, ViêflCWTC Va CC thng 
lop Nhan dan ye viçc su ding Internet va mang xa hçi. Ban Tuyen giao Thanh uy phoi 
hop vri phOng Van hóa - Thông tin thành ph biên t.p tài 1iu tuyên truyn v "Mt 

F 9 A. 5 A 9 F A A so lu'uykhi s.r diing m3ng xa hçi va tiep nh3n xtr ly thong tm tren Internet 

(Gii kern D curing tuyên 1niyn) 

D nghj các chi, dãng bO trrc thuOc, co quan, dcin vj trin khai tuyên truyn sau 
rng bang hInh thirc phü hçp tói can b, dãng viên, cong chirc, viên chirc và các tang 
lOp Nhan dan thành phô./. 

Noi nhân: 
- Nhu kinh giri, 
- Ban Tuyên giáo Tinhüy, 
- Thung trrc Thành üy, 
- Trung tam ChInh trj TP, 
- Báo cáo viên Thành üy, 
- Luu BTGTU. 





ffi)NG TUYEN TRUYEN 

MOt si Iuu tjf rn'\. xA h01  và tip nhn xuly thông tin trên internet. 
TUYEICii0) 

(Kern theo C' an so 192- ,/BTGTU ngày 12/4/2 022 cia Ban Tuyên giáo Than/i üy) 

_l- 

1. Str cn thit quãn l thông tin trén Internet và ming xã hi 
Nhttng näm qua, cüng vói nhcirig thãnh tiiu cUa khoa h9c cong ngh, dc bit là 

cong ngh thông tin, truyn thông toàn cu, 6' ntrOc ta, mng xã h0i  và các loai hInh 
truyn thông khác trén Internet cing có sir phát trin mnh me. Vâi th m?nh  v khá 
nng trang tác cao, dO bao phü rng, si:r diving thun tin, các nn tang mng xä hOi  và 
Internet dã thu hUt &rçic dông dão ngiräi sir ding, qua do, cO nh1tng tác dung sâu rng 
dn d6'i s6ng xA hOi,  dóng gop nht djnh vào phát trin kinh t, van hóa, x h0i,  nhu: 
Dáp irng nhu cu thông tin, hisâng thii van hóa cUa Nhãn dan; gop phn phãn biOn 
chInh sách; dlnh  htxâng dii 1un xa hii; ph1ic vçt hoat dng san xu.t kinh doanh, quãng 
bá san phâm; thUc day qua trInh hOi  nhp quôc tê. . .Tuy nhiên, ben c?nh  nhUng tin Ich 
và mt tIch circ, cong tác quàn l Internet, mng x hOi,  dc bit là các mng xã hOi 
xuyên biên giài, dang bOc 10 nhiu mt trái dáng lo ngai.  TInh  tr?ng  t chrc, cá nhãn 
1çi ding mng xa hOi dê nOi xâu, cong kIch, bôi nh9 to chirc, xUc phm danh dir, nhãn 

A P A P A 1 A A 1 A A pham ca nhan; quang cao, thong tm sai sir that ye san pham; thong tin thieu chuan mirc 
dao düc, trái thu.n phong m5 tiic dA ãnh hirâng tiêu circ, gay nhiu h liiy cho xà hOi. 
Dc bit, lçii ding mng xã hOi  va các loai hInh truyn thông mài trén Internet, cac th 
1rc thu dch, phan dQng, phan tu cci h9i chinh trj da phat tan nhieu thong tin xau dcc, 
quan dim sai trái, thu djch, xuyên t?c  tInh hmnh dt nuâc, cMng phá Dãng, Nha nuic, 
che d9 ta, chia re khoi dai  doan ket dan tçc; tac dcng, anh hucing xau den an mnh chmh 
trj, trt tij an toàn xa hi cUa d.t nuâc... Dáng km là, nhU'ng thông v tInh hInh djch 
bnh COVID- 1 9th6'i gian qua dä thu hUt S6 krçing kin sir quan tam, theo dOi cUa ngu6'i 
dan va nhirng thong tin gia mao  ye trnh hrnh dch bçnh COVID-19 da lam phuc tap 
them tInh hInh chInh trj, xã hOi  cUa dt ni1râc, dja phuang; lam hoang mang di.r lun, 
ãnh hisO'ng không tot den tam l ngithi dan và CO khà näng gay mat on djnh xA hOi nêu 
không duçic phát hin, xi:r l kjp th6'i. 

Thông tin trén Internet, mng xA hOi  CO tInh hai mt, do vy các phuong an quãn 
1 phái huàng tâi vic phát huy nhU'ng mt tIch circ, d6ng th6'i h?n  ch nhttng tác dng 
tiéu ci7rc cUa Internet, mang  xà  h0i; nOi dung quãn l phãi két hcip dOng bO nhiéu nhóm 
giãi pháp, bao g6m Ca giâi pháp hành chInh, giái pháp k thut và giâi pháp tuyên 
truy6n giáo diic; trong do tuyên truyên giao diic náng cao nhn thirc cUa ngu&i sir ding 
Internet, mng x hOi  là giài pháp thu6'ng xuyên, lien t11c, lâu dài và dóng vai trô chU 
do d ngix6'i dUng Internet, mng xã hOi  tCrng buàc thIch Ung mOt  cách tIch circ vâi 
môi tnu&ng mang,  bitt sang ic thông tin xu, tip nhn thông tin hUu Ich. 
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7 A A • 9 A • 2. Cac van ban quy phm phap 1ut ye viçc cung cap va sir dçing thong tin 
Internet, mang xa hi 

A 7 - S A A 7.7 9 A 7 Hiçn nay, Chinh phu da hoan thiçn hç thong van ban quy phm phap luat, bao 
dam môi tnxà'ng pháp 1 rO rang, cong khai, minh bach và bInh dng cho mçi dan vj, 
cá than cung cp và sIr diing thông tin Internet trên lânh th Vit Nam, th nhix: 

- Lust An ninh mng dirge Quc hi thông qua ngày 12/6/2018 và bat du có hiu 
lire tlr 01/01/2019; 

- Nghj djnh s 1 5/2020/ND-CP do ChInh phü ban hãnh quy djnh xlr phat vi pham 
hành chInh trong 11th vrc btxu chInh vin thông, tin s vô tuyn din, cong ngh thông 
tin và giao djch din tlr; 

- Nghj djnh s 43/20 1 1/ND-CP, ngày 13/6/2011 cüa ChInh phU Quy djnh v vic 
cung cap thông tin và djeh vt cong trirc tuyên trén trang thông tin din tlr hoc cong 
thông tin din tlr cUa co quan nhà ntróc; 

- Nghj djnh s 72/201 3/ND-CP ngày 15/12/2013 quãn 1, cung cap, sIr diing djch 
vi Internet và thông tin trên m?ng; 

- Nghj djnh s 27/2018/ND-CP ngày 01/3/2018 slra d6i, b sung mt s diu cüa 
Nghj djnh s 72/2013/ND-CP ngày 15/7/20 13 quãn 1, cung cp, sIr dpng djch vii 
internet và thông tin trên mang; 

- Thông tix s 09/2014fI1-B FITI ngày 19/8/2014 quy djth chi tit v hot dng 
quãn 1, cung cp, sIr diing thông tin trên trang thông tin din tlr va mng xã hi; 

- Quyt djnh s 874/QD-BITf I ngày 17/6/202 1 cüa Bt Thông tin và Trnyn 
thông ye vic ban hãnh B Quy täc 1mg xlr trén mng xã hi. 

3. Mt s ni dung luu khi sfr dting Internet, mLng xã hi 

Thirc hin nghiêm tue các quyn và nghla viii cUa ngtnM sIr ding djch vi Internet, 
djch vi mang  xã hi duçic quy djth tai  Diu 10, Diu 26 Nghj djnh s6 72/2013/ND-
CP ngày 15/7/2013 cUa ChInh phU v quãn 1, cung cp, sIr diing djch vç Internet và 
thông tin trén mng. Cu th: 

- Quyen 
9 1 A S P A + Dircc six ding cac dch vi tren Internet tnT cac dch vi b cam theo quy dinh 

cUa pháp luat. 
+ Duçic sIr dçing djch v  cüa mng xà hi trir các djch viii bj cm theo quy djth 

cüa pháp 1u.t. 
+ Duçic bão v bI mt thông tin riêng và thông tin cá than theo quy ctinh cüa pháp 

luât. 
- Nghia vi,i 

A 7 P A , . n . + Tuan thu cac quy dnh ye bao dam an toan thong tm, an ninh thong tm va cac 
quy djnh khác có lien quan. 
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A 9 9 F 9 + Tuan thu quy che quan ly, cung cap va six di1ng dch vçi mang  xa hçi. 

+ Chiu trách thim v ni dung thông tin do mInh km trt, cung cp, truyn dira 
trên mang  xã hi, phát tan thông tin qua clir?ing lien két trrc tiêp do mInh thiêt lip. 

• 9 A S A - A • A A • A A - A 

- Khi chia se cac thong tin tren ming xa hçn can th?n tr9ng kiem duyet ky nçi 
dung thông tin, chi chia sé nhcrng thông tin dã di5rçic kim chirng là ding sir that. Không 

• 9 A - A - A A - A A 

cung cap, chia se len mang  xa h9l nhung thong tin khong ro nguon goc, chira duqc 
kiêm chirng, thông tin xâu, dOc...  ãnh huâng xâu den dix 1un xä hi, gay hoang mang 
trong Nhán dan. 

- Nhfrng hành vi bj nghiêm cm trong cung cp thông tin trên mng (trich 
Nghj it/nh 72/2013/ND-CP ngày 15/7/2013 cüa ChInh phü) 

+ Cung cap, chia sé thông tin giá mao,  thông tin sai sr that, xuyên tac,  vu kh6ng, 
xüc pham uy tIn cUa cci quan, to chrc, danh dir, than phãm cUa cá than; 

+ Cung cap, chia sé thông tin cô süy các hU tiic, me tin, dj doan, dam ô, dôi 1r11y, 
A 9 f A - 9 A A khong phu hgp vai thuan phong, my tiic cua dan t9c; 

+ Cung cap, chia sé thông tin miêu ta ti ml hành dng chém, giêt, tai nn, kinh dj, 
rung rçm; 

+ Cung cap, chia sé thông tin bja dt, gay hoang mang trong Nhãn dan, kIch dng 

bao 1rc,  tOi  ác,t nin xà hi, dãnh bac  hoc phiic vii dánh bac; 
+ Cung cap, chia sé các tác phâm báo chI, van h9c, ngh thut, xuât ban pham ma 

không &rçic sir dng cUa chü th quyn sâ htu trI tu hoc chixa dixçic phép km hãnh 
hoc dã có quyt djnh crn luu hành hotc tjch thu; 

+ Quang cáo, tuyêntruyn, chase thông tin v hang hóa, djch viibj cam; 

+ Cung cap, chia se hmh anh ban do Viçt Nam nhung khong the hiçn hoac the 
hin không dUng chU quyên quôc gia; 

A 9 9 A A A A F A 

+ Cung cap, chia se duong dan den thong tin tren mang  co nçi dung b cam; 
+ Tit l thông tin thuôc danh mic bi m.t nhà ni.róc, bI mt däi ti.r cUa Ca than và 

bI mt khác; 

+ Cung cp hotc sCr dicing thông tin cá than chiia &rçlc dInh chlnh khi có yêu câu 
dinh chInh cUa chU si hüu thông tin do; 

+ Cung cp hoc st'r diving thông tin cá than khi cia có yêu cu hUy bO cUa chU si 
htru thông tin do; 

9 A 9 A F A ' 9 A A P 

+ Six dicing thong tin cua to chuc, ca than khac ma khong &rçic sij dong y hoac sai 
miic dIch theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

+Cung cp, sCr diing thông tin s6 nhim quãng cáo, tuyên truyn hang hóa, djch 
vi thuoc danh muc b cam; 

+ Tit l thông tin thuc danh m%Ic bI mt nhà nuâc, dOi s6ng riêng tu, bI mt Ca 
than, bI mt gia dInh; 
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+ Giamao t chirc, Ca nhãn vàphát tan thông tin giã mao,  thông tin sai sir that 
xam hai  den quyen va lçn ich hçxp phap cua to chuc, ca than; 

+ Lay các thông tin, ni dung cUa thu, din báo, telex, fax hoc van ban khác cüa 
ngi.rài khác dirçic truyn dim trên mng; 

+ Cung cp, sCr diing thông tin, djch vi1 có ni dung dánh bac  hoc phiic vi dánh 
bac; dam ô, di trty, me tin dj doan, trái dao  dCrc, thun phong m5 tic cUa dan tc; 

+ Cung cap, trao dôi, truyên dim hoc kru tr&, sCr diing thông tin so dê tuyên truyên 
sai trái, không dung si,r th.t ye chü quyên lath thô quôc gia Via Nam; 

+ Tuyên truyn, kIch dng bao  1irc; truyn bá tii ttxâng phãn dng; 
+ Cung cap thông tin, hIth ãnh vi phm chü quyén quôc gia; xuyên t?c  sir that 

ljch sCr, phU nhn thãnh tiju cách mng; xác phm dan tc, danh nhán, anh hung dan tc./. 
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