
THANH HA NQI BANG CQNG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Ha Nói, ngàyAOthang 8 näm 2021 

KInh gi: - Thu&ng trirc các qun, huyn, thj üy, Dàng üy tr1rc thuc 

- Si Thông tin và Truyn thông 

- Hi Nhà báo thành ph Ha Ni 

- Länh dto các Co quan chü quàn báo chi Thành ph 

Thc hin Cong van s 990-CV/BTGTW ngày 19/7/202 1 cüa Ban Tuyên 

giáo Trung uong v "Tang cu&ng cong tác chi dgo, djnh hu'&ng quán l) thông 

tin trên mgng xà hi và các logi hInh truyn thông khác trên internet", Ban 

Tuyên giáo d nghj các don vj thirc hin mt s ni dung sau: 

1. S Thông tin và Truyên thông chi do tang crn'mg cong tác kim tra, rà 

soát, có giài pháp quàn 1 chat ch và hiu qua mng xã hi; dc bit là nhimg 

tài khoán mng xã hi cüa t chüc, cá nhân ngithi ni ting, nhi!mg  ngu?ii Co ành 

hithng trên môi trumg truyn thông s; kjp thai phát hin, x1r 1 nghiem nhthig 

hành vi sai phm, lcd dyng mng xâ hi tan phát thông tin xu, dec,  vi phm 

pháp 1ut, dao  dirc và các chun m1rc xã hi; có bin pháp xóa bO tn gc, trit 

d các trang mng mto danh cá nhân, t chüc, các Co quan cüa Dâng, Nhà nuóc. 

Chi do dy mtnh cong tác dir báo, nm bt tInh hInh thrc hin dnh danh 

tài khoàn mtng xä hi cüa các t chiirc, cá nhân; nghiên ciru, xay dung h thng 

rào can k thut nhm ngän chn, icc, xur 1 thông tin dc hi, sai trái và nhüng 

tài khoàn mng xâ hi vi phm khi cn thit. 

2. Hôi nhà báo thành ph Ha NOi  tang cung cong tác dào tto, bôi duO'ng 

nâng cao trInh d chuyên mOn, nghip via, bàn linh chInh trj, dto durc ngh 

nghip cho di ngU ngithi lam báo; quán trit nâng cao nhn thirc, trách nhim 

cüa hi viên trong thirc hin 10 diu Quy djnh dto dirc nguôi lam báo và Quy 

the sir dung mang xâ hi cuiia ngu?iñ lam báo Vit Nam; xir 1 nghiem hi viên vi 

phm các quy dnh cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nmc. 

Sé4Q-CV/BTGTU 
tang cu'&ng cong tOc chi dgo, dinh hwáng 
quán ij thông tin trên mgng xä h5i và cOc 
loçxi hInh truyên thông khác trên internet 



2 

3. Thuèng tr?c qun, huyn, thj üy, Dáng üy trtrc thuc chi dao  day mtnh 

cong tác tuyên trnyn, quail trit thirc hin nghiêm chñ truang, du?mg 1i cüa 

Dáng, chInh sách pháp lutt cüa Nhà rnrc dái vi vn d an toàn, an ninE mng, 

quán 1 thông tin trên mng xã hi và các 1oti hInh trnyn thông khác trên 

internet; thirc hin Bô Quy tc 1rng xi1 trên không gian mng... 

Tang cu&ng cong tác tuyên truyn, thông tin tIch circ, d*u tranh phàn bác 

các 1un diu xuyên tc, thông tin xu doe, sai s1r that trên internet, mng xã hi. 

4. Các ca quan chü quàn báo hI Thành ph d cao trách nhim chü quàn 

trong lAnh dio, chi do, quàn 1 các Ca quan báo chi, truyn thông nhm phát 

huy vai trô chü dng, tiên phong, dn dt, djnh hithng cüa báo chI trong vic lan 

tOa thông tin tIch circ, nhân van, nhân ái vi cong  ding; len an, du tranh math 

me, quy& lit vôi các hin tugng, hành vi ci th li ditng mtng xã hi và các 

phuong tin truyn thông khác trên internet d thông tin sai sçr that, thiu chun 

mirc dto dirc, trái thun phong m t11c, vi phm pháp lu.t. Chii tr9ng cOng tác 

quy hoich, dào tto, bM duOng ngun nhân l%rc lam báo hin dai,  vira có k5 näng 

v chuyên mon nghip vi1 vra có k näng sir diing k thut, cOng ngh san xut, 

t chirc ni dung, tuang tác và xir l thông tin trên mng xã hi. 

Chi dto các co quan báo chI trirc thuc nâng cao cht 1ucng ni dung, da 

dtng hóa hInh thüc hoit dng thông tin, tuyên truyn; chii tr9ng day mtnh tuyên 

truyn trên các loti hInh truyn thông mói, dc bit là trên nn tang mng xã 

hOi... 

Ncii nhân:  
- Nhix kInh gi:ri, 
- BTG TW (dê báo cáo), 
- TTTU (a'e b/c) 
- TT UBND TP, 
- Die Trithng Ban (d b/c), 
- BTG các qun, huyn, thj ñy, Dãng üy 
trirc thuc, 
- Liru P. TTTH, P. BC-XB. 

K/T TRIIONG BAN 
PHO TRIJONG BAN THIJONG TRUC 

 

Pham Thanh Hoc 
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