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BÁO CÁO 

Tổng hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  

trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 2286/UBND-TH ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) báo 

cáo tình hình giải quyết, cụ thể như sau: 

1. Phối hợp với cơ quan có liên quan: Cử tri quận Bình Thủy phản ánh 

hiện nay các thông tin tiêu cực vẫn xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã 

hội, đề nghị cơ quan chức năng quan tâm xử lý nghiêm vấn đề này: 

Mạng xã hội (MXH) là thành tựu văn minh của nhân loại, nhằm đáp ứng nhu 

cầu kết nối, giao tiếp phong phú của con người. Bên cạnh mặt tích cực chiếm xu 

thế chủ đạo, thì MXH cũng là nơi mà các phần tử xấu, người dùng thiếu hiểu biết 

pháp luật có những hành vi không lành mạnh, vi phạm pháp luật…gây nhiều bức 

xúc trong xã hội.   

Công tác quản lý nhà nước về thông tin trên MXH là vấn đề mới và khó 

không chỉ ở nước ta mà là vấn đề chung của thế giới do quyền ẩn danh của người 

dùng, thông tin được cung cấp xuyên biên giới nên quy định pháp luật của các 

quốc gia có nhiều khác biệt… do đó đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý 

chuyên ngành trong việc xác định đối tượng vi phạm, cũng như chế tài xử lý các 

trang MXH của tổ chức, cá nhân đưa thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam (Chỉ 

có thể chặn chung tên miền của Facebook chứ không thể chặn riêng từng trang 

thành viên có vi phạm của Facebook). Vấn đề này, Bộ TTTT thời gian qua đã tập 

trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tham mưu triển khai nhiều giải 

pháp (làm việc trực tiếp với các Tập đoàn chủ sở hữu MXH, xử lý về kỹ thuật và 

xây dựng pháp luật) để bảo vệ pháp luật về thông tin trên không gian mạng nói 

chung và MXH nói riêng với quan điểm là bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không 

gian mạng. Qua đó, số lượng các trang thành viên của tổ chức, cá nhân trên MXH 

có vi phạm pháp luật Việt Nam đã bị buộc phải xóa tài khoản, tạm ngừng hoạt 

động, chỉnh sửa thông tin sai phạm…tăng lên đáng kể. 

Riêng tại thành phố Cần Thơ, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Sở 

TTTT đã thực hiện giám định tư pháp 05 hồ sơ do Công an thành phố chuyển đến 

để xem xét xử lý 05 chủ tài khoản mạng xã hội Facebook vì có hành vi chống phá, 

xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bôi 

nhọ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh tụ Đảng và Nhà nước; kích 

động, xúi giục biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cả 05 chủ 

tài khoản MXH Facebook nêu trên đã bị truy tố xét xử với mức phạt từ 12 tháng 

đến 30 tháng tù giam (05 đối tượng vi phạm như đã nêu ở trên: Trương Đình 
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Khang, Đoàn Khánh Vinh Quang, Nguyễn Hồng Nguyên, Bùi Mạnh Đồng, Lê 

Minh Thể). 

 Trong thời gian tới, Sở TTTT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an 

thành phố Cần Thơ và các cơ quan chức năng của Thành phố trong việc xử lý các 

trường hợp vi phạm trên môi trường mạng nói chung và MXH nói riêng. 

2. Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố sớm bó gọn cáp viễn 

thông ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh: 

Sở TTTT đã làm việc với UBND huyện Phong Điền, qua kiểm tra, xác minh 

của UBND xã Mỹ Khánh thì hộ dân phản ánh là do cáp điện lực nằm trên mái nhà 

(do làm đường cao lên, hộ dân xây lại nhà tường cao hơn nên mái nhà đụng dây 

điện lực) và đã có hướng dẫn hộ dân liên hệ Điện lực để xử lý. Ngoài ra, UBND 

huyện Phong Điền đã có Công văn đề nghị UBND các xã thống kê Danh sách các 

tuyến cần chỉnh trang làm gọn cáp treo để khảo sát và yêu cầu các doanh nghiệp 

viễn thông thực hiện trong giai đoạn cuối năm 2019. 

3. Cử tri quận Ô Môn đề nghị Sở TTTT sớm thực hiện việc trang bị loa 

không dây cho các phường theo kế hoạch: 

Dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng 

cấp hạ tầng kỹ thuật cho các Đài truyền thanh cấp huyện được UBND thành phố 

Cần Thơ phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán tại Quyết định số 207/QĐ-

UBND ngày 24/01/2019.  

Trong năm 2019, Sở TTTT sẽ thực hiện triển khai dự án nhằm xây dựng, 

trang bị cho 73 Đài truyền thanh cơ sở hệ thống truyền thanh không dây hiện đại 

nhằm thay thế hệ thống truyền thanh có dây lạc hậu, hiện hữu tại các Đài cơ sở 

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ truyền thanh của xã hội và phù hợp 

với lộ trình về quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 

2020 theo Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  

Hiện nay, dự án đang được Sở TTTT triển khai khẩn trương trên địa bàn 

huyện Cờ Đỏ, dự kiến trong tháng 10/2019 sẽ triển khai được đến quận Ô Môn. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố, báo cáo Thường trực HĐND thành phố; 

UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQ thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Thế Dũng 
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