
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

  

Số:           /UBND-VX 
 

V/v trao đổi, phối hợp quản lý hoạt 

động sử dụng mạng Internet và các 
ứng dụng trên mạng xã hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Sơn Dương, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Theo đề nghị của Công an tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 5028/CAT-

ANMCNC ngày 25/8/2021 về việc trao đổi, phối hợp quản lý hoạt động sử dụng 
mạng Internet và các ứng dụng trên mạng xã hội. 

1. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, trấn 

- Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quán triệt, phổ biến cho cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương về ý thức 
trách nhiệm của cá nhân trong việc sử dụng mạng xã hội; không chia sẻ những 

thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, thông tin gây hoang mang dư 
luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc việc 

phát ngôn quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ 
Quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 

quan hành chính Nhà nước. 

- Chủ động phát hiện các hành vi, dấu hiệu vi phạm của các cá nhân, tổ chức 

trong sử dụng Internet và các dịch vụ mạng xã hội... kịp thời thông báo cho các cơ 
quan chức năng phối hợp để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn  

- Tiếp tục tăng cường cập nhật, đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh 
Covid-19 tại địa phương; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Bộ 
quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT 
ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông)  nhằm nâng cao nhận thức cho 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.  

- Tuyên truyền khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng 

tải, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, tốt đẹp; các chủ trương, biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành, các địa phương nhằm “lấy cái đẹp 

dẹp cái xấu” , kịp thời thông tin kết quả công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý hành vi 
vi phạm trong phòng chống tội phạm, vi phạm trên mạng Internet. 



2 

 

 
 

 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện 

Tích cực tuyên truyền, quán triệt, phổ biến cho toàn thể cán bộ, đoàn viên,  
hội viên thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước đối với vấn đề đề an toàn, an ninh mạng, quản lý thông tin trên mạng 

xã hội. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 
- Các Phó CT UBND huyện; 
- Như trên (Thực hiện); 
- Chánh, Phó VPTH HĐND-UBND huyện; 
- Chuyên viên VX; 
- Lưu: VT. VHTT          b.     

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Thị Nhị Bình 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-09-23T16:56:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Hoàng Khánh Linh<pcvpth.sd@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-09-24T09:39:37+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-24T10:30:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-24T10:30:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-24T10:30:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




