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V/v tăng cường công tác
phòng ngừa, chống vi phạm
pháp luật và tội phạm trên
mạng Internet

Kính gửi:
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm trên mạng Internet
diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật
tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân.
Tình trạng mua bán thông tin của cá nhân, tổ chức; phát tán, chia sẻ tin giả,
thông tin sai sự thật gây hoang mang trong xã hội; xúc phạm danh dự, nhân
phẩm của cá nhân, uy tín của tổ chức; đăng tải thông tin chống phá Đảng, Nhà
nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc diễn ra phức tạp. Bên cạnh đó, các
hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đánh bạc và tổ chức đánh bạc; buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả trên mạng; tấn công mạng; phát tán mã độc…
có chiều hướng gia tăng. Để tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm
pháp luật và tội phạm trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố:
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CTTTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an
toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Chỉ thị số
22/CT-BTTTT ngày 26/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng
cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng
Internet, Đề án tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp
luật và tội phạm trên mạng Internet ban hành theo Quyết định số 1278/QĐBTTTT ngày 03/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nâng cao nhận
thức, ý thức trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên
mạng Internet của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên môi
trường mạng Internet và toàn xã hội.
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- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đặc điểm, dấu hiệu để
mọi người dân nhận biết, phân biệt thông tin chính thức và thông tin không
chính thức; hiểu biết pháp luật khi đăng phát, chia sẻ, lưu trữ, sử dụng thông
tin trên mạng Internet; không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tay
cho hành vi vi phạm pháp luật.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phát động phong trào xây dựng văn
hóa sử dụng Internet lành mạnh, nhất là trong giới trẻ; thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; phối hợp Sở Thông
tin và Truyền thông tham gia thẩm định nội dung thông tin trên Internet khi có
yêu cầu, nhất là các nội dung có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giải trí, thuần
phong mỹ tục.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền,
nâng cao nhận thức, ý thức sử dụng thông tin lành mạnh trên Internet cho đội
ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên; triển khai các biện pháp cảnh báo, giám sát
học sinh, sinh viên để tránh khỏi các tác động tiêu cực của nội dung thông tin,
ứng dụng độc hại trên Internet.
4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định xử lý đối với tội
phạm, vi phạm trên mạng Internet; thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đến
mọi tầng lớp Nhân dân về các hình thức, thủ đoạn thực hiện hành vi vi phạm
pháp luật.
- Kịp thời thông tin kết quả công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý hành vi
vi phạm của lực lượng chức năng, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc
tốt trong phòng chống tội phạm, vi phạm trên mạng Internet.
5. Công an tỉnh: Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc thu thập,
phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi phạm tội liên quan đến hoạt
động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm xâm
phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật Nhà nước và các hoạt động
tội phạm khác lợi dụng môi trường mạng Internet.
6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:
- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống
truyền thông cơ sở xây dựng các chương trình thông tin, tuyên truyền về các
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biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm trên mạng Internet. Kịp
thời thông tin đến người dân các hành vi vi phạm, phương thức, thủ đoạn thực
hiện hành vi vi phạm để người dân biết, chủ động phòng tránh.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đúng quy định
của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng Internet về thông tin và
truyền thông; kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc, tấn công mạng và các hành
vi vi phạm khác trên mạng Internet.
- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện
các nhiệm vụ được giao; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin
và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,
địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền Thông;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, TTTT, KGVXNV, Trang.
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