
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:         /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày       tháng     năm  

V/v tăng cường quản lý                           

đối với việc sử dụng mạng                     

xã hội đăng tải các nội dung                            

vi phạm pháp luật  

 

 
  Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;  

- Các cơ quan báo chí, truyền thông1; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 472-CV/TU 

ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm 

trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; xét đề nghị của Sở Thông tin 

và Truyền thông tại Văn bản số 697/STTTT-TTBCXB ngày 29 tháng 4 năm 

2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 - Tiếp tục quán triệt, phổ biến các quy định2 đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương 

mẫu, chấp hành nghiêm quy định pháp luật; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền 

nhằm nâng cao nhận thức của người sử mạng xã hội trong ứng xử, điều chỉnh 

hành vi và tạo thói quen tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, 

lành mạnh. Khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy 

định pháp luật hiện hành và nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị; 

lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối 

với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm trong viết 

bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội.  

2. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; các cơ quan báo 

chí, truyền thông 

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên 

không được làm liên quan đến việc viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội 

                                                 
1 Các cơ quan báo chí tỉnh; các cơ quan báo chí thường trú tại địa phương; Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 
2 Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/UBKT ngày 29-11-

2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; Luật An 

ninh mạng, Luật An toàn thông tin; Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông về Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Văn bản số 2177/BTTTT-PC ngày 18/6/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về đính chính Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và các quy định liên quan… 
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của hội viên, nhà báo, phóng viên là đảng viên. Tăng cường theo dõi, định hướng 

cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên chấp hành nghiêm Luật Báo chí và các quy 

định của pháp luật về quản lý báo chí. 

- Tăng cường thông tin về những nội dung được phép khi tham gia mạng xã 

hội; những nội dung không được phép trên mạng xã hội; các hình thức xử lý vi 

phạm quy định trong phát ngôn và sử dụng mạng xã hội đối với đảng viên; cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động3. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh  

- Tăng cường công tác quản lý, xử lý theo thẩm quyền được giao nhằm phát 

hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là 

mạng xã hội; phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các đối tượng lợi 

dụng mạng xã hội đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức triển khai đảm bảo các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Văn bản số 3855/UBND-KGVX ngày 26 tháng 10 năm 2021 về tăng cường 

chỉ đạo định hướng, quản lý thông tin trên mạng. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh-Y Ngọc; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đình Cầu;  

- Lưu VT, KGVXPTDL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Ngọc  
 

                                                 

3 Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ 

quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Văn bản số 2177/BTTTT-PC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về đính chính Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Công văn số 1287/STTTT-TTBCXB ngày 23 

tháng 7 năm 2021 về phổ biến, thông tin, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Quy định 102-

QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 cùa Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đàng viên vi phạm''; Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 14/2022/NĐ-

CP ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 

số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động báo chí, hoạt động xuất bản và các quy định liên quan… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-15-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-tan-so-vo-tuyen-dien-350499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-119-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-bao-chi-hoat-dong-xuat-ban-454620.aspx
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