UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1038/STTTT-TTBCXB
V/v thông tin, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng
xử trên mạng xã hội

Gia Lai, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.
Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐBTTTT ngày 17/6/2021 về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ
quy tắc này giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc họ nên ứng xử như thế
nào trên môi trường Internet.
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị các Sở, ban ngành; Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện); các cơ
quan báo chí địa phương, trung ương, ngành và các tỉnh thành khác đặt văn phòng
đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
phối h p tri n khai một số nội dung sau:
1. Các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Phổ biến, quán triệt đến toàn th công chức, viên chức, người lao động của đơn
vị thực hiện nghiêm Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông
tin và Truyền thông, trong đó chú trọng nội dung Quy tắc ứng xử trên môi trường
mạng cho tổ chức, cá nhân; cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong cơ quan nhà nước; cho các cơ quan nhà nước.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm
Văn hóa, Thông tin và Th thao cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên tuyền nội
dung tại mục 2 của văn bản này.
2. Các cơ quan báo chí địa phương; Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú
trên địa bàn tỉnh:
- Tuyên truyền, phổ biến mục đích, đối tư ng, phạm vi điều chỉnh, nội dung của
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đư c ban hành kèm theo Quyết định số
874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Chú trọng thông tin, tuyên truyền quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân, quy tắc
ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà
nước, quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trên các phương
tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là quy tắc ứng xử chung, đây là những quy tắc áp
dụng cho tất cả các nhóm đối tư ng, bao gồm:
+ Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn
trọng quyền và l i ích h p pháp của tổ chức, cá nhân.
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+ Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù h p với các giá
trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
+ 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.
+ Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng
xã hội; phối h p với các cơ quan chức năng đ xử lý hành vi, nội dung thông tin vi
phạm pháp luật.
- Thông tin khuyến nghị các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm
pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc này tri n khai thực hiện và phổ biến nội dung
của Bộ Quy tắc phù h p với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ
quan, tổ chức của mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh
cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội.
- Thông tin việc người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội đư c
khuyến khích thực hiện đầy đủ các nội dung Bộ Quy tắc và tuyên truyền, phổ biến
rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội.
Chi tiết Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 đư c đăng tải tại địa chỉ:
http://stttt.gialai.gov.vn/Documents/van-ban-trung-uong/Thong-tin,-bao-chi,xuat-ban/Quyet-đinh-Ban-hanh-Bo-Quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa.aspx
Nhận đư c Công văn này, Sở TT&TT đề nghị các đơn vị quan tâm, tri n khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TT&TT (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VH&TT cấp huyện;
- Trung tâm VH, TT&TT cấp huyện;
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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