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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Khê, ngày27 tháng 08 năm 2021

V/v chấn chỉnh việc đăng tải, chia sẻ thông
tin trên các trang, nhóm mạng xã hội

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
Thực hiện Công văn số 2522/ SGDĐT-CTrTT ngày 26 tháng 08 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chấn chỉnh việc đăng tải, chia
sẻ thông tin trên các trang, nhóm mạng xã hội; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu các trường học thực hiện những nội dung sau:
1. Các trường học nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc Công văn
số 479-CV/BTGTU ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy
(đính kèm) đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn
ngành giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê.
2. Tăng cường trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác, tuyên truyền,
quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn việc quản lí, sử dụng mạng xã hội
đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần nâng cao kiến thức, nhận
thức của đội ngũ này đối với công tác quản lí, điều hành các trang, nhóm mạng
xã hội, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định pháp luật.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê
yêu cầu các trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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