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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Như Xuân, ngày       tháng 7 năm 2021 

   Kính gửi:   

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1384/STTTT-BCXB ngày 01/7/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền Thông về việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo 

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 7/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội, xây dựng chuẩn mực 

đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích 

cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng 

môi trường mạng an toàn, lành mạnh trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan UBND huyện tổ chức triển 

khai nội dung Quyết định số 874/QĐ-BTTTT đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo đúng 

quy định.  

2. Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến 

nghị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

đơn vị thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành tại Quyết 

định số 874/QĐ-BTTTT.  

3. Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội 

dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT 

trên hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình của huyện, nhằm giáo dục ý thức, tạo 

thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội theo 

nội dung Quyết định 874/QĐ-BTTTT về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở đến cán bộ, đảng viên, 

công chức, người lao động trong cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân về nội 

dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, 
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nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, góp phần 

xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. 

(có Quyết định 874/QĐ-BTTTT gửi kèm) 

Yên cầu các Phòng, ban, cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Lê Anh Tuấn 
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