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    TỈNH PHÚ THỌ     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:             /UBND-KGVX 

V/v chỉ đạo triển khai thực 

hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên 

mạng xã hội. 

Phú Thọ, ngày          tháng 7 năm 2021 

 

   Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, Đảng, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

 

 

 Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc 

ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT (sau đây gọi chung là 

Bộ Quy tắc) áp dụng cho các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; các tổ chức, cá nhân 

khác sử dụng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 27/TTr-

STTTT ngày 01/7/2021 về việc triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng 

xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan báo chí của tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ 

Quy tắc bằng các hình thức phù hợp để mọi người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp 

cận, hiểu và thực hiện theo đúng các quy định.  

2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh:  

- Đăng tải Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông kèm theo Bộ Quy tắc trên cổng/trang thông tin điện tử và các 

bản tin/tài liệu không kinh doanh của cơ quan, đơn vị. 

 - Tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và các đơn vị trực thuộc; trong đó, chú trọng đến việc bảo 

đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội.  

- Tổ chức thực hiện Bộ Quy tắc gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc xây dựng cơ quan, đơn 

vị văn hóa. 

3. UBND các huyện, thành, thị: 

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc trên cổng/trang thông tin điện 

tử và hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã.  

- Gắn việc thực hiện Bộ Quy tắc với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” của địa phương. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, xử lý kịp thời các trường hợp đưa 



tin sai sự thật, tin giả, thông tin xấu, độc có nguồn xuất phát từ địa phương. 

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức, 

triển khai thực hiện. 

Thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- CVP, PCVP (Ô. Đương); 

- Lưu: VT, VX2. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Trần Ngọc Đương 
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