
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1123/UBND-VHTT        Văn Quan, ngày 29 tháng 10 năm 2019 

V/v chấn chỉnh việc quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ Internet, mạng 

xã hội và thông tin trên mạng trên địa 

bàn huyện Văn Quan. 

 

 

Kính gửi:  

     - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã   

hội huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có một số trường hợp, 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân sử dụng mạng xã hội (Nhất 

là Facebook) để đăng tải những thông tin sai sự thật, thông tin chưa đầy đủ, hoặc 

chia sẻ hoặc bình luận những bài viết sai sự thật, trái với quan điểm, đường lối 

chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đi ngược lại lợi ích chung của toàn xã 

hội gây tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội. Những việc làm này đã vi phạm 

vào những điều bị cấm quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 

của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng; Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 của Quốc hội và các văn bản pháp 

luật có liên quan. 

Trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã triệu tập 

tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu 02 chủ tài khoản Facobook (“Tin nóng lộc bình - 

Lạng Sơn”, “Trang Tùng”) chấm dứt vi phạm, gỡ bỏ ngay nội dung, đính chính 

thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm; Chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin 

huyện Hữu Lũng xử lý vi phạm hành chính đối với 01 chủ tài khoản Facebook “LS 

Quách Tính” đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công 

nghệ thông tin và tần số vô tuyên điện số tiền xử phạt là 7.500.000 đồng.  

Thực hiện Công văn số 1492/STTTT-Ttra ngày 21/10/2019 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet, mạng xã hội và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Quan đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn (Sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) thực 

hiện nghiêm một số nội dung như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, nhân dân thuộc đơn vị nghiêm túc chấp hành kỷ luật 

phát ngôn quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 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. 

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không 



sử dụng mạng xã hội (Đặc biệt là facebook) cho mục đích cá nhân.  

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tiếp tục thông tin, 

tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật An ninh mạng 

năm 2018 của Quốc hội; Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị 

định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần 

số vô tuyên điện; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông đối với các hoạt động cung cấp và sử dụng thông tin trên trang 

thông tin điện tử và mạng xã hội. 

Quán triệt phóng viên trong quá trình tác nghiệp phải đảm bảo khách quan, 

trung thực, công tâm không viết, nêu vấn đề một cách không rõ, mập mờ gây hiểu 

lầm hoặc định hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực; phải tuân thủ Luật Báo 

chí năm 2016 và các quy định khác của pháp luật. 

Thực hiện nghiêm quy định 08 điều người làm báo không được làm khi 

dùng mạng xã hội trong quá trình tác nghiệp. Đặc biệt cần tuân thủ đạo đức người 

làm báo khi tham gia đăng tải thông tin, bình luận trên các trang mạng xã hội. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

quan tâm, triển khai thực hiện./.    

 
 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                      

- TT Huyện ủy (B/c); 

- Ban TG-TTBDCT huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện;  

- CVP, PCVP HHĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đổng Tiến Dũng 


