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THÔNG BÁO 
Vv quán triÇt, châp hành quy dinh vê an ninh m¡ng 

Thuc hien Công v�n sô 3468/BGDÐT-TCCB, ngày 27/7/2022 cça BÙ Giáo dåc 
và Dào t¡o vê viÇc quán triÇt, châp hành quy �jnh vê an ninh m¡ng, Ban Giám hiÇu 
Nhà truong yêu câu truông các don vË nh�c nhÛ viên chúc, sï quan, ngroi lao dÙng, 

nguoi hÍc trong don vË thåc hiÇn tôt mÙt sô nÙi dung sau: 
1. Thyc hien nghiêm lut an ninh m¡ng, (Luât só 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 

cça Quoc hÙi); �äm bào ho¡t �Ùng trên không gian m¡ng không bi phuong h¡i dên an 

ninh quôc gia, trât ty an toàn xå hÙi, quyên lgi và løi ích hop pháp cça co quan, tô chéc, 
cá nhân. 

2. Thyc hiÇn nghiêm BÙ Quy t�c úng xë trên m¡ng x� hÙi ban hành kèm theo 
Quyêt dinh sô 874/QÐ-BTTTT ngày 17/6/2021 cça B6 Thông tin và Truyên thông; 
NghË dinh sô 15/2020/NÐ-CP ngày 03/02/2020 cua Chinh phç quy �Ënh xë ph¡t vi 
pham hành chính trong lînh vuc buu chính, viên thông, tân sô vôtuyên diÇn, công nghÇ 
thông tin và giao dËch diÇn tu. 

3. Nghiêm câm viÇc phát tán, lan truyên các thông tin sai su tht chua dugc co 
quan chúc n�ng kiêm chúng; tích cyc chü �Ùng phòng ngùa, phát hiÇn, n�ng ch·n các 
hành vi xâm ph¡m trên mang x� hÙi, phôi hop vÛi các co quan chúc n�ng n�m b�t tinh 
hinh, rà soát, xác minh, xë các thông tin phúc tap không có c�n eû trên m¡ng x� hÙi. 

Viên chéc, s+ quan và nguoi lao �Ùng, nguoi hoc vi ph¡m các nÙi dung trên, 
ngoài viÇc chju trách nhiÇm truróe pháp lut còn phài chju trách nhiÇm truóc tp the 
don vË �ang công tác. Doi vÛi cac don vj cô viên chuc, si quan và nguÝi lao �Ùng, 

nguoi hÍc vi ph¡m, thi truóng các �on vË chju trách nhiÇm liên �ói truóc l�nh �¡o Nhà 

truong 
Nhan duge Thông báo này, Ban Giám hiÇu yêu câu truong các don vi có trách 

nhiem phó biên và chËu trách nhiÇm truóc nÙi dung trên./. 
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