
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX 
V/v tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc 

ứng xử trên mạng xã hội 

Lai Châu, ngày      tháng 6 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 

17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên 

mạng xã hội (Sao gửi kèm theo). 

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ 

chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, quán triệt thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc thẩm 

quyền, địa bàn quản lý khi sử dụng mạng xã hội. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa 

bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc 

ứng xử trên mạng xã hội đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên khi 

sử dụng mạng xã hội. 

3. Các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông đăng tải, đưa tin tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để các 

tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện khi sử dụng mạng xã hội. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tăng cường công tác theo dõi, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá 

nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- U; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- V, C, CB; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- Lưu: VT, VX4. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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