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TP. Bắc Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2022
V/v thận trọng khi đưa tin, tuyên truyền
và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố.
Trong thời gian qua một cá nhân sử dụng trang mạng xã hội (Facebook,
Zalo, YouTube, Twitter, Instagram...) vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng gây dư luận không tốt. Một số thông
tin trên trang Web nhà trường chưa đảm bảo, chưa chính xác.
Để chấn chỉnh tình trạng này trong thời gian tới, Trưởng Phòng GD&ĐT
thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường:
- Tăng cường triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động trong đơn vị, thực hiện nghiêm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và
thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/ 2014 của Bộ
Thông tin và Truyền thông.
- Chủ động rà soát toàn bộ các thông tin đã đăng trên trang mạng xã hội và
trang Web của đơn vị mình, nếu có sai xót về nội dung, thẩm quyền…, thì cho
sửa chữa, cập nhật hoặc gỡ bỏ.
- Khi cần trao đổi thông tin, đăng thông tin có liên quan đến lĩnh vực công
tác của đơn vị cần chính xác và đảm bảo thẩm quyền, quy định; với những nội
dung chưa chắc chắn, chưa đảm bảo có thể trao đổi với bộ phận Chuyên môn phụ
trách, xin ý kiến lãnh đạo Phòng GD&ĐT.
- Tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá
nhân và các tầng lớp Nhân dân, các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp,
sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Khi phát hiện có dấu hiệu vi
phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên
mạng liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phải kịp thời báo cáo về Phòng
GD&ĐT thành phố để phối hợp với các cơ quan xử lý theo quy định.
- Hiệu trưởng nhà trường nắm chắc quy định người phát ngôn và chịu trách
nhiệm nếu để CBQL, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình đưa các thông tin
không đúng, chưa chính xác ra ngoài hoặc lên trang mạng xã hội.
- Các trường ban hành Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ Ban
Biên tập trang Web, facebook, zalo đơn vị và gửi kết quả về Phòng GD&ĐT, thời
gian xong trước ngày 18/01/2022.

Các vấn đề cần hỗ trợ, các đơn vị liên hệ về Phòng GD&ĐT thành phố (đ/c
Nguyễn Văn Quang – Chuyên viên; ĐT: 0979.020818; email:
quangnv_tpbg@bacgiang.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Phòng
GD&ĐT./.
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