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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện  

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 

Cao Bằng, ngày       tháng 7 năm 2021 

   Kính gửi: 

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí địa phương; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Ngày 17/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 

(gửi kèm theo trên VNPT iOffice). Bộ Quy tắc nhằm hướng tới xây dựng chuẩn 

mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen 

tích cực của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng 

an toàn, lành mạnh. Để triển khai Bộ Quy tắc ứng xử nêu trên, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố triển khai phổ biến, quán triệt Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành 

kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, nhân dân thuộc phạm vi quản lý phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức; trong đó chú trọng đến 

việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội. 

2. Đề nghị các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, 

khuyến nghị các hội viên thực hiện tốt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng 

xã hội đảm bảo an toàn, lành mạnh, bảo mật thông tin và chịu trách nhiệm về 

các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; tuân thủ các quy tắc ứng xử, có hành vi 

ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc; 

không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới 

tính, tôn giáo; không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật… 

3. Các cơ quan báo chí địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng 

rãi nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định 

số 874/QĐ-BTTTT nhằm giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành 

vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường 

mạng an toàn, lành mạnh. 

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm 

tra việc triển khai Quyết định số 874/QĐ-BTTTT trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo 

cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền. 
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Căn cứ ý kiến chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; TTTT, các CV; 

- Lưu: VT, VX (M). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
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