UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 919 /PGDĐT
V/v tiếp tục tăng cường quản lý nội
dung các trang thông tin điện tử và
mạng xã hội trong ngành giáo dục và
đào tạo

Châu Thành, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở
Thời gian qua, nhiều đơn vị, cá nhân trong ngành đã thiết lập khá nhiều
các kênh thông tin phản ánh tích cực các hoạt động tại đơn vị cũng như mọi mặt
đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn các trang mạng xã hội
của một vài cá nhân có nội dung không đúng bản chất sự thật, lời lẽ dung tục,
hình ảnh phản cảm... thể hiện sự lệch lạc về tư tưởng, tình cảm, đi ngược lại các
giá trị đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý của ngành trong lĩnh vực
thông tin điện tử, thực hiện Công văn số 611/SGDĐT-CNTTTVTB ngày
23/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, Phòng Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
1.Tiếp tục quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, họcsinh
thực hiện đúng theo các hướng dẫn trong công văn số 822/SGDĐTTVTBCNTT, ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Sở GDĐT về việc tăng cường quản
lý nội dung các trang thông tin điện tử và mạng xã hội trong ngành. Trong đó,
cần lưu ý trách nhiệm cá nhân khi tham gia các trang mạng như sau:
- Trách nhiệm về phát ngôn, bình luận: hướng tới những thông tin tích
cực, có ích khi tham gia mạng xã hội; giữ gìn chuẩn mực văn hóa, ứng xử, sử
dụng ngôn từ thể hiện đức tính tốt đẹp của văn hóa con người Việt Nam; không
vội vàng tham gia tranh luận những nội dung chưa được kiểm chứng, chưa rõ
tính xác thực.
-Trách nhiệm về chia sẻ thông tin: nên chia sẻ thông tin có ích, tích cực và
không chia sẻthông tin xấu, tiêu cực mà chưa rõ nguồn gốc, tính xác thực
(thường gọi là tin giả); có thể gây hại cho người khác. Phản bác lại thông tin tiêu
cực, có hại đến môi trường, đến cộng đồng, quốc gia và dân tộc.
2.Triển khai sâu rộng Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng năm
2018 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Trong đó, cần lưu ý
một số nội dung sau:

-Đối với Luật Công nghệ thông tin: Chú trọng nhấn mạnh các điều,
khoản,điểm có điều chỉnh trực tiếp đến hành vi cá nhân khi tham gia vào hệ
thống mạng như Điều 12: Các hành vi bị nghiêm cấm của Luật CNTT, Điều 23:
Thiết lập trang thông tin điện tử, Điều 28: Trang thông tin điện tử của cơ quan
nhà nước, Điều 68: Bảo vệ tên miền quốc gia Việt Nam (.vn), Điều 70: Chống
thư rác, Điều 71: Chống virut máy tính và phần mềm gây hại, Điều 73: Trách
nhiệm bảo vệ trẻ em,…
-Đối với Luật An ninh mạng 2018: Cần lưu ý 14 hành vi vi phạm Luật an
ninh mạng dễ bị mắc phải, chi tiết trong Phụ lục đính kèm công văn.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện
nghiêm túc tinh thần công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ và CV phòng;
- Lưu: VT, CNTT.
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Phụ lục

CÁC HÀNH VI VI PHẠM LUẬT AN NINH MẠNG DỄ BỊ MẮC PHẢI
1. Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối,
chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất
ổn định về an ninh, trật tự;
2.Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;
3.Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm
hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
khác;
4.Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín
phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;
5.Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương
mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa
cấp, chứng khoán;
6.Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây
hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây
khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ,
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;
7.Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà
nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời
sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích
hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
8.Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí
mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống
riêng tư trái quy định của pháp luật;
9.Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại;
10.Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy
định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1 Điều
17 của Luật An ninh mạng;
11.Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet;
trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi phạm bản quyền và sở
hữu trí tuệ trên không gian mạng;
12.Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục
cấm theo quy định của pháp luật;
13.Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
14.Phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng viễn thông, mạng
Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông
tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử./.
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