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Số         -CT/TU 

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
    Bình Phước, ngày          tháng     năm 2022 

 

CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội 

cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025 

 

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các 

đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực chia sẻ, lan tỏa nhiều thông 

tin tích cực trên mạng xã hội, giúp tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, công khai, 

đúng định hướng và lan tỏa sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, 

chính quyền các cấp trong tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an 

sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; hình ảnh quê 

hương, con người Bình Phước và tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư 

của tỉnh… 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn xuất hiện trường hợp cán bộ, 

đảng viên và quần chúng ở một số nơi đăng phát, chia sẻ thông tin chưa được kiểm 

chứng; ít đăng tải thông tin tích cực về tỉnh; tham gia nhiều trang, nhóm cộng đồng 

không chính thống... dẫn đến tiếp nhận thông tin thiếu chọn lọc, tràn lan, dễ bị các 

thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc, chống phá. 

Để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội khi tham gia mạng xã hội; biết 

chọn lọc thông tin, nhận thức đúng đắn nội dung thông tin; chủ động đăng tải, chia 

sẻ thông tin tích cực, lan tỏa mạnh mẽ ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Bình Phước 

giàu mạnh; đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Từ đó, góp 

phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội 

và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng 

Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của 

Đảng trong tình hình mới; tạo môi trường thuận lợi hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng, 

cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt 

một số nội dung sau:  

1.  Đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên tham gia mạng xã hội cần sử dụng đúng tên của mình (chính danh) và thông 

báo, công khai tên tài khoản đến lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương biết để phối 



 

 

hợp quản lý thông tin, hỗ trợ khi bị kẻ xấu lợi dụng (trường hợp bị mạo danh, bị 

chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, bêu xấu). 

- Hướng dẫn người sử dụng internet, mạng xã hội tuân thủ Luật An ninh 

mạng năm 2018 và các quy định có liên quan, tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử trên mạng 

xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành năm 2021; tôn trọng các chuẩn 

mực đạo đức xã hội, văn hóa, phân biệt được thông tin đúng sai, thật giả; tỉnh táo, 

cảnh giác, không cả tin, không làm theo, không nghe theo sự kích động, lôi kéo, 

xúi giục hoặc tương tác, chia sẻ, bình luận theo hướng cổ súy, tiếp tay cho kẻ xấu; 

tích cực đấu tranh, phê phán cái xấu, cái sai, những thông tin, hình ảnh, video khoét 

sâu hạn chế, khuyết điểm của tổ chức, cá nhân hay việc lợi dụng những tiêu cực 

của xã hội để kích động, kêu gọi biểu tình.  

- Phát hiện sớm, xử lý nghiêm đối với người thuộc phạm vi quản lý khi có 

hành vi vi phạm việc sử dụng internet, mạng xã hội, không để vi phạm nhỏ tích tụ 

thành vi phạm lớn. Nơi nào để xảy ra tình trạng vi phạm trên thì bí thư các chi, đảng 

bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trực tiếp quản lý phải chịu trách 

nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên. 

- Trong công tác thông tin, tuyên truyền phải nhất quán quan điểm “lấy cái 

đẹp dẹp cái xấu”, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, lệch lạc, sai trái, 

thù địch; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm 

vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường 

xuyên. Chú trọng tuyên truyền nội dung Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chủ trương, quan điểm, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu trong phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của 

tỉnh; đất nước, con người Việt Nam và quê hương Bình Phước; gương người tốt, 

việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 

- Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn 

vị, cấp ủy, chính quyền cần nắm chắc tình hình, dự báo và bám sát những vấn đề 

nhạy cảm, phức tạp, đánh giá khả năng tác động đến tâm lý, tư tưởng, dư luận xã 

hội, đặc biệt, khi xảy ra vụ việc, vấn đề gây bức xúc tại địa phương, đơn vị, cần chủ 

động, kịp thời cung cấp những thông tin khách quan, trung thực cho báo chí; báo cáo 

lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và 

Truyền thông để định hướng thông tin, hạn chế và khắc phục tình trạng báo chí 

thông tin một chiều, thiếu chính xác, gây bức xúc dư luận. 

- Xây dựng (đối với những nơi chưa thành lập) và nâng cao chất lượng hoạt 

động (đối với những nơi đã thành lập) các trang, nhóm cộng đồng chính thống của 

từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền thông tin tích cực, 

định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên. 

2. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên các 

đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh: 



 

 

- Phải có nhận thức đúng đắn và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc sử 

dụng internet, mạng xã hội, làm gương để người dân noi theo; chấp hành nghiêm 

Luật An ninh mạng và Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 

- Khi tham gia mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực, 

với cảm xúc lành mạnh, suy nghĩ chín chắn; mọi ý kiến đều dựa trên cơ sở giải 

quyết hài hòa quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp chuẩn mực đạo đức xã 

hội; thẳng thắn phản biện, đấu tranh với ý kiến phiến diện, sai trái, xấu độc. 

- Tích cực bình luận (comment), thích (like), chia sẻ (share) và đăng, phát tin, 

bài, hình ảnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thông 

tin tích cực từ báo chí chính thống (Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo 

Quân đội nhân dân Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, 

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình 

Phước…); các trang mạng xã hội chủ đạo, chính thống của tổ chức chính trị, chính 

trị - xã hội (đã được kiểm chứng) nhằm lan tỏa thành dòng thông tin chủ lưu, tích 

cực trên không gian mạng. 

- Không thích (like), không chia sẻ (share), không bình luận (comment) theo 

hướng tán đồng, cổ súy cho những thông tin sai trái, thù địch, tiêu cực; không đăng 

phát thông tin tiêu cực, không đúng chuẩn mực đạo đức xã hội hay bày tỏ quan 

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

Hình ảnh, video trên không gian mạng có thể là giả, do cắt ghép, lắp ráp bằng các 

phần mềm hiện đại để phục vụ ý đồ xấu, lừa đảo, do đó cần đề cao cảnh giác, xác 

minh tính chính xác của thông tin thông qua báo chí chính thống hoặc các cơ quan 

trong hệ thống chính trị của tỉnh trước khi đăng tải, tương tác. 

- Không được cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, 

tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; 

không tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán 

phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm 

trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Không viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng 

tải tin, bài sai sự thật; không sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, 

công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt 

Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; không tán phát bài 

viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định. 

3. Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ 

chức triển khai, quán triệt Chỉ thị trong toàn đơn vị, phổ biến để cán bộ, công chức, 

viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm rõ và thực hiện.  

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, 

Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Chỉ thị; định kỳ và thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.  



 

 

(Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 17/4/2017 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc định hướng, tiếp cận, xử lý và chia sẻ sử dụng thông tin trên 

mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể chính trị - xã 

hội trên địa bàn tỉnh). 

Chỉ thị này phổ biến đến Chi bộ. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (HN+T.79), 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, 
- Các Ban Đảng, BCS Đảng, Đảng Đoàn, 
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các sở, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh, 
- Lãnh đạo VPTU, Phòng Tổng hợp, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Hằng 
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