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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 1801-CV/TĐTN-BTG, ngày 31/8/2021 của Ban 

thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “chấn chỉnh việc đăng, chia sẻ, bình luận thông 

tin trên mạng xã hội”; 

Ban Thường Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ 

sở đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện tốt những nội dung như sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 24-CT/TU ngày 29/6/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp cận và chia sẻ thông tin trên Internet và 

mạng xã hội”. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm, ý thức 

cảnh giác cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên khi tham gia mạng xã hội và 

internet. Phát huy vai trò của Bộ phận chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã 

hội. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình thời sự tại địa 

phương và các vấn đề dư luận quan tâm. 

2. Không chia sẻ thông tin từ nguồn không chính thống, nhất là thông tin 

có tính chất kích động, xuyên tạc. Không đưa thông tin, đăng tải dòng trạng thái 

để dẫn dắt dư luận, tạo cơ hội cho những ý kiến không tốt, làm ảnh hưởng đến 

cá nhân và tổ chức. Phải giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, không được phát ngôn 

tùy tiện hoặc lợi dụng diễn đàn trên không gian mạng để đả kích tổ chức, phê 

phán lãnh đạo, bôi nhọ cá nhân, xúc phạm úy tín, nhân phẩm người khác, không 

tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Nếu phát hiện vấn 

đề gì bức xúc cần phản ánh đúng nơi, đúng chỗ, đúng cơ quan và người có thẩm 

quyền, tuyệt đối không dùng mạng xã hội để nêu lên những ý kiến cá nhân, đặc 

biệt là sử dụng ngôn từ ảnh hưởng hoặc gây phản cảm, bức xúc cho người khác. 

Không tham gia chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những nội dung gây phương 

hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; không được lợi 

dụng trang mạng xã hội cá nhân để bày tỏ quan điểm trái với chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên ý thức trách 

nhiệm trong việc phát hiện và báo cáo các tài khoản, các nhóm trên mạng xã hội 

đăng tải thông tin sai trái, thù địch cho cơ quan chức năng. Tham gia tích cực 

việc chia sẻ thông tin tốt, thông tin định hướng các vấn đề được dư luận quan 

tâm, thông tin về tình hình địa phương, đơn vị lên tài khoảng zalo, facebook các 

nhân và các trang nhóm zalo, facebook và mạng xã hội khác; tăng cường tuyên 
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truyền cho người thân trong gia đình ý thức thức chấp hành pháp luật trên mạng 

xã hội. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các trường hợp vi 

phạm. Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp tham gia “thích” trang, nhóm, 

bày tỏ cảm xúc, chia sẻ thông tin từ những trang, nhóm của tổ chức chống phá 

Đảng, Nhà nước ta như: BBC, RFA, VOA, Việt tân, Khmer Krom, VOKK…. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tôt công văn này. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Tuyên giáo; 

- Lưu VT. 
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