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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2519/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 22 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khuyến cáo hạn chế đăng tải, chia
sẻ thông tin tiêu cực, phản cảm gây
hoang mang dư luận trên mạng xã hội

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tại văn bản
số 65-CV/BTGTU ngày 09/12/2020 về việc khuyến cáo hạn chế đăng tải, chia sẻ
thông tin tiêu cực, phản cảm liên quan đến tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức chỉ đạo, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm Đề án Văn
hóa công vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTG ngày 27/12/2018
của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối với việc sử dụng mạng xã hội nói riêng và internet nói chung: Đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải nhận thức đầy đủ về
những mặt tích cực và tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội, nhất là xác lập thái độ,
hành vi ứng xử đúng đắn của bản thân trong giao tiếp, tiếp nhận, xử lý thông tin
trên mạng; thận trọng trong truyền đạt thông tin trên mạng xã hội; đăng tải, chia sẻ
thông tin phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật, không chia sẻ, bình luận
thuận chiều với những thông tin có nội dung sai trái, vu khống, giả tạo, kích động
hành vi tiêu cực.
3. Tuyên truyền cho học sinh, học viên, sinh viên biết phải thận trọng, cân
nhắc trong việc đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin nhạy cảm, chưa được xác
minh tính chân thực, nhất là thông tin có nội dung làm ảnh hưởng trực tiếp đến
quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, gây mất an ninh trật tự, gây
hoang mang trong dư luận; khuyến khích việc chia sẻ những thông tin tích cực từ
các trang báo chính thống.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CMNV Sở (thực hiện);
- Lưu: VT, VP.
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