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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng 10 năm 2021 

  

   Kính gửi:     - Báo Bắc Kạn;  

                                         - Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; 

                                         - Tạp chí Văn nghệ Ba Bể; 

                                         - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện một số tài 

khoản có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin sai sự thật, chưa 

được kiểm chứng, phát ngôn thiếu chuẩn mực, bôi nhọ, xúc phạm tổ chức, cá 

nhân. Qua theo dõi, thống kê, đa số các chủ tài khoản facebook này đều là 

những người mới tiếp cận sử dụng mạng xã hội, chưa có kiến thức, kinh nghiệm 

trong việc phát ngôn nên để xảy ra tình trạng vi phạm Quy tắc ứng xử trên mạng 

xã hội, thậm chí là vi phạm các quy định của pháp luật về việc cung cấp, truyền 

đưa thông tin trên mạng. 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin điện tử và mạng xã hội, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, các sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên 

truyền trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở các quy định của pháp luật về 

việc sử dụng thông tin trên mạng và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Cụ 

thể: 

1. Hình thức tuyên truyền: 

- Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền 

hình của tỉnh;   

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh 

cấp xã; 

- Tuyên truyền trên Cổng TTĐT tỉnh và trang, cổng TTĐT của các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; 

- Tuyên truyền thông qua lực lượng báo cáo viên trong các cuộc họp cơ 

quan, buổi họp thôn, bản, tổ dân phố;  

- Tuyên truyền trong trường học và các tổ chức đoàn thể;  

- Vận động người có uy tín, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  

gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp 

luật về thông tin trên mạng trong cộng đồng, dòng họ, gia đình. 

 



2. Nội dung tuyên truyền: 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (Điều 5); 

- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 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 (Điều 101). 

- Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông về ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Điều 

3,4,5); 

- Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, 

sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  

(Nội dung cụ thể tại phụ lục và văn bản kèm theo) 

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Giám đốc, PGĐ Sở (b. Ngần); 

- Phòng TTBCXB; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Hà Thị Ngần 
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PHỤ LỤC 

Nội dung tuyên truyền các quy định của pháp luật  

về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng 

(Kèm theo Công văn số       /STTTT-TTBXCB ngày  tháng 10 năm 2021  

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn) 

 

I. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng:  

 

“Điều 5: Các hành vi bị cấm: 

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: 

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh 

quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, 

khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; 

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, 

phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật 

khác do pháp luật quy định; 

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân 

phẩm của cá nhân; 

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua, bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo 

chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; 

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Cản trở trái pháp Luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và 

sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân. 

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam 

".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng. 

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông 

tin cá nhân và tài nguyên Internet. 

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, 

phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền Điều khiển hệ 

thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet”. 

II. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 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: 

“Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã 

hội để thực hiện một trong các hành vi sau: 

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc 

phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; 

b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không 

phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 



c) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù  

d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo 

lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; 

đ) Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không 

được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có 

quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; 

e) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; 

g) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện 

không đúng chủ quyền quốc gia; 

h) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin 

thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do 

thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.” 

        III. Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 

 

“Điều 3. Quy tắc ứng xử chung 

Quy tắc ứng xử chunglà những quy tắc áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng: 

1. Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ pháp luậtViệt Nam, tôn trọng quyền 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, 

văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

3. Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an 

toàn và bảo mật thông tin. 

4. Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối 

hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tinvi phạm pháp luật. 

Điều 4. Quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân 

1. Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ 

mạng xã hội trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội. 

2. Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà 

cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử 

dụng mạng xã hội. 

3. Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông 

báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất 

quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng 

đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân. 

4. Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. 

5. Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của 

dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng 

miền, giới tính, tôn giáo. 

6. Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ 

phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch 

vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. 

7. Khuyến khíchsử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước - con người, văn 

hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt - việc tốt. 



8. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo 

dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh. 

Điều 5. Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ 

quan nhà nước. 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước thực hiện nội 

dung quy định tại Điều 4 của Bộ Quy tắc này. 

2. Thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức về việc cung cấp thông tin lên mạng xã hội. 

3. Thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có 

những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.” 
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