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THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động 

cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng Internet 
 

 

 Trong thời gia qua, tình hình mất an toàn an ninh mạng diễn ra hết sức 

nghiêm trọng, nhất là việc lộ lọt bí mật Nhà nước, nhiều trang thông tin điện tử 

của các tổ chức, cơ quan nhà nước bị tin tặc tấn công với nhiều hình thức tinh vi 

nhằm tuyên truyền phá hoại tư tưởng, tăng cường lợi dụng môi trường Internet để 

tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước; kích động, xúi giục nhân dân thực 

hiện các hành vi vi phạm pháp luật, phản ánh thông tin thiếu chính xác, sai sự 

thật,... gây nên nhiều bức xúc cho cơ quan, địa phương, đơn vị và trong toàn xã 

hội. Trước tình hình đó, ngày 01/3/2016 UBND tỉnh đã có Công văn số 

570/UBND-TTTT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng Internet. Để góp phần tăng cường 

công tác quản lý nhà nước đối hoạt động cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng 

Internet, Trường yêu cầu các đơn vị, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 

 1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị phối hợp Ban Quản trị website và 

Ban Biên tập website Trường chú trọng trong việc lựa chọn, đăng tải, kiểm soát 

nguồn gốc thông tin, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải nhằm đáp ứng 

nhu cầu thông tin của người dùng ngày càng tốt hơn, góp phần tích cực xây dựng 

hình ảnh Trường ngày càng phát triển, vững mạnh. 

 2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên phối hợp với các khoa chuyên môn 

thông qua giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp thành lập tổ quản lý, theo 

dõi sâu sát việc sử dụng mạng xã hội của học sinh-sinh viên (HSSV) nhằm tìm 

hiểu tâm tư tình cảm, từ đó có biện pháp nhắc nhở, khuyên răn, giúp đỡ những 

HSSV có khuynh hướng suy nghĩ và hành động lệch lạc với quan điểm quản lý 

đào tạo của Trường cũng như mục tiêu lý tưởng trong học tập để kịp thời ngăn 

chặn những biểu hiện sai phạm của HSSV. 

 3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp tăng cường công tác quản lý, định hướng 

cho học HSSV khai thác, sử dụng hữu ích dịch vụ Internet vào việc học tập, giải 

trí, nâng cao trí thức phục vụ cho cuộc sống bản thân và gia đình. Đặc biệt, phối 

hợp với gia đình quản lý chặt chẽ việc học tập của con, em nhằm ngăn chặn tình 

trạng bỏ học tham gia trò chơi trực tuyến làm ảnh hưởng đến việc học tập, kích 

động bạo lực học đường. 

 4. Trưởng các đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp viên chức, 

người lao động trong đơn vị lợi dụng Internet, mạng xã hội (đặc biệt là Facebook) 

để cung cấp, chia sẻ, phát tán những thông tin không phù hợp, gây mất đoàn kết 
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nội bộ, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; lợi dụng diễn đàn để kích động, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, tập 

thể, cá nhân. 

 5. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường tích cực 

chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, phản động, xuyên tạc sự 

thật trên nguồn Internet; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo 

vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; đồng thời, phổ biến, 

tuyên truyền đến gia đình, người thân nâng cao vai trò sử dụng Internet một cách 

hiệu quả, lành mạnh và thiết thực. 

 6. Đoàn Thanh niên tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt, lồng ghép tuyên 

truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động học tập, giải trí, 

nghiên cứu tài liệu trên mạng xã hội như một công cụ học tập hữu ích, thiết thực 

giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao khả năng chọn lọc, tiếp thu thông tin có ích, 

chủ động đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, tiêu cực, độc hại khi khai 

thác và sử dụng Internet. 

 Trên đây là nội dung thông báo về việc tăng cường công tác quản lý nhà 

nước đối với hoạt động cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng Internet. Đề nghị 

Giáo viên chủ nhiệm, Trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai, phổ biến đến 

toàn thể viên chức, người lao động và HSSV được biết và thực hiện nội dung 

Thông báo này./. 

 
Nơi nhận:            
- Các PHT; 

- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, TCHCQT (Đ.Khoa). 
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