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V/v tăng cường công tác theo dõi và
ph i hợp xử lý thông tin vi phạm
trên mạng xã hội

Kính gửi Các trường trực thuộc.
Thực hiện Công văn s 1658/ GDĐT-VP ngày 05/7/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Khánh Hòa về việc tăng cường công tác theo dõi và ph i hợp xử lý
thông tin vi phạm trên mạng xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn
vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung như sau
1. Tăng cường công tác theo dõi và ph i hợp xử lý cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động đưa thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên mạng xã
hội liên quan đến ngành, lĩnh vực đang quản lý, nhất là các hoạt động như Phát
sóng trực tuyến (livestream), chia sẻ hình ảnh, video clip, trao đổi theo nhóm
(group chat),… để đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự,
nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần
phong mỹ tục; tung tin giả, sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép;…
gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến ngành giáo dục và đào tạo và
trật tự an toàn xã hội.
2. 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, bị lợi dụng và sử dụng vào mục
đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh qu c gia và trật tự an toàn xã hội,
ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong công tác theo dõi và ph i
hợp xử lý thông tin vi phạm, đề nghị các đơn vị thông báo đến Sở Thông tin và
Truyền thông để được hỗ trợ, có biện pháp ngăn chặn và xử lý phù hợp (địa chỉ
liên hệ: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Nhà A1, Khu liên cơ s 01 Trần
Phú, Nha Trang; điện thoại: 0258.3563532).
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, triển khai thực
hiện./.
- Như trên (VBĐT);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo);
- Phòng Văn hoa và Thông tin (VBĐT-ph i hợp);
- Lưu VT, Nguyên.
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