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 UBND TỈNH TRÀ VINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:        /SGDĐT-VP  Trà Vinh, ngày     tháng 11 năm 2020 
 

  

 

 

 

Kính gởi:   

- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc Sở; 

- Các Trung tâm GDNN – GDTX; 

- Trường Thực hành Sư phạm. 

 

Thời gian qua, trong ngành Giáo dục vẫn còn tình trạng công chức, viên 

chức, người lao động, học sinh sử dụng mạng internet, mạng xã hội (facebook, 

Zalo, Youtube, Twitter …) đăng tải những thông tin không chính thống, thiếu 

chính xác có nội dung trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước; nhiều học sinh còn dùng mạng xã hội để nói xấu thầy cô, bạn 

bè với những lời lẽ thiếu văn hóa và thái độ hằn học; có những bình luận xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành; vi phạm đạo đức 

nhà giáo, quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục. 

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trong tỉnh cần nghiêm túc thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học sinh 

không chia sẻ, đăng tải các bài viết xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; không tham gia bình luận các nội dung tiêu cực làm ảnh 

hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. 

2. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 29/06/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội 

đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên trên địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 

03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện 

tử; đồng thời, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, 

đảng viên và nhân dân trong đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng 

V/v tăng cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục; chấn chỉnh kỷ 

luật phát ngôn, đăng tải, chia sẻ 

thông tin trên mạng xã hội 
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để đưa thông tin xấu độc, giả mạo, các thông tin tuyên truyền phản động, xuyên 

tạc, vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. 

4. Tổ chức thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

5. Thủ trưởng các đơn vị, Hiệu trưởng các trường học nêu cao tinh thần 

trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, chủ động cung 

cấp thông tin có định hướng, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, học sinh tại đơn vị trực tiếp quản lý trước những thông 

tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội. Đồng thời, có trách nhiệm nhắc nhở, 

phê bình hoặc có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, học sinh thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm đã được nhắc 

nhở nhưng tiếp tục vi phạm. 

6. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh ngành giáo dục 

phải nhận thức đúng đắn và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc 

chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Đặc biệt khi tham gia các trang mạng xã hội  

phải có trách nhiệm sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, đồng thời 

“không tin”, “không nghe” không tham gia chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội 

những thông tin có nội dung xấu, độc, phản động, thông tin không chính thống có 

nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; 

không được lợi dụng các trang mạng, tài khoản mạng xã hội cá nhân để bày tỏ 

quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện 

những nội dung nêu trên./ 

 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ, Phó GĐ Sở GDĐT;  

- Lưu VT, VP.   

 

 

 

                   Nguyễn Thị Bạch Vân 
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