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Bình Thuận, ngày  17  tháng  5   năm  2021

V/v tuyên truyền sử dụng mạng xã hội 
đảm bảo quy định pháp luật 

    
          Kính gửi: 

  - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
  - Các sở, ban, ngành;
  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
  - Cơ sở truyền thanh- truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã chia sẻ, truyền đưa, phát tán
các thông tin vi phạm các quy định của pháp luật về tình hình dịch bệnh COVID-
19, về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp, nhiệm kỳ 2021  - 2026 của tỉnh Bình Thuận trên mạng xã hội, điển hình
nhất là các hành vi phạm sau đây:

- Đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin về người bệnh, vi phạm Điều 8, Luật
Khám bệnh, chữa bệnh quy định về quyền được tôn trọng bí mật riêng tư, cụ thể:
“1. Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ
bệnh án.” 

- Đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, vi phạm quy định tại Điều 5
khoản  1 điểm e  Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet.

- Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự
và nhân phẩm của cá nhân, vi phạm quy định tại Điều 5 khoản 1 điểm d Nghị định
số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp,
sử dụng dịch vụ Internet.

Các đối tượng vi phạm quy định trên tùy theo tính chất, mức độ có thể sẽ bị
xử phạt tối đa 30.000.000 đồng theo quy định tại Điều 101, 102 Nghị định số
15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ về quy định 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 hoặc bị xử lý hình sự. 

Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân
hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật trong việc đăng tải thông tin trên mạng
xã hội về dịch bệnh COVID-19, về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021  - 2026 của tỉnh Bình Thuận,
Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị:

1. Các cơ quan báo chí tỉnh, cơ sở truyền thanh- truyền hình các huyện,
thị xã, thành phố: 

Tăng tần suất thông tin tuyên truyền về các hành vi vi phạm các quy định về



sử dụng mạng xã hội để người dân biết. Khuyến cáo các tổ chức cá nhân trên địa
bàn tỉnh không chia sẻ, truyền đưa, phát tán các thông tin từ các nguồn không
chính thức, thông tin thiếu kiểm chứng, nhất là các thông tin cá nhân của người
bệnh trên mạng xã hội, thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021  - 2026.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc
cơ quan, đơn vị mình không tiếp xúc, khai thác, chia sẻ, truyền đưa, phát tán các
thông tin thiếu kiểm chứng, từ nguồn tin không chính thống. 

- Quán triệt việc thực hiện quy trình về soạn thảo, phát hành tránh lộ lọt các
văn bản còn dưới dạng dự thảo, các thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, bí
mật đời tư, dẫn đến việc phát tán trên mạng xã hội. 

3. Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của các Sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Tiếp tục khai thác tài liệu từ các nguồn chính thống để lan tỏa, thông tin,
định hướng tuyên truyền, như: tài liệu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-
19 quốc gia, tỉnh; Cổng  thông tin Bộ Y tế (moh.gov.vn), Cục Y tế dự phòng Bộ Y
tế (vncdc.gov.vn),  Sở Y tế Bình Thuận, Sở Nội Vụ Bình Thuận,  Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Bình Thuận; Trang Fanpage Tuyên giáo Bình Thuận, Quê hương Bình
Thuận (facebook),.…

4.  Khi phát hiện thông tin đăng tải, chia sẻ, phát tán trên mạng xã hội vi
phạm các quy định nêu trên, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh đến các cơ
quan chức năng (Công an tỉnh, Công an cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông)
để kịp thời xử lý.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; ngăn chặn, xử lý
kịp thời các đối tượng tung tin thất thiệt, sai sự thật trên không gian mạng gây
hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm
kỳ 2021  - 2026) của tỉnh Bình Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị
các cơ quan đơn vị quan tâm phối hợp, triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thường trực BCĐ 35-16 - Ban Tuyên giáo (để báo cáo);
- Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ (để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở (hscv);
- Thanh tra Sở (hscv);
- Lưu: VT, TTBCXB.Trinh.

         KT. GIÁM ĐỐC
        PHÓ GIÁM ĐỐC

         Dương Tự
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