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BÁO CÁO 

 hực hiện  ghị quyết số 43/ Q- Đ D ngày 06 tháng 12 năm 2019 

 của  ội đồng nhân dân thành phố 

  

 Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sở Thông 

tin và Truyền thông (TTTT) thành phố Cần Thơ (TPCT) báo cáo như sau: 

  . KẾ  Q Ả   ỰC   Ệ  

 1.  âng cao nhận thức của người dân về sử dụng không gian mạng.  

 a) Lợi ích và các mối đe dọa an ninh trên không gian mạng: 

 Cùng với sự phát triển không ngừng của các dịch vụ Internet, đặc biệt là sự 

xuất hiện và phát triển nhanh chóng của các kết nối không dây 3G, 4G, 5G, mạng 

xã hội, các thiết bị di động thông minh và dịch vụ điện toán đám mây, con người 

tương tác đa chiều hơn, phản ánh sinh động, tức thời hơn với mọi mặt đời sống và 

các mối quan hệ xã hội. Chính điều này đã biến Internet trở thành không gian xã 

hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi mang bản chất xã hội của 

mình, như giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi 

giải trí, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Không gian mạng rất rộng 

lớn, gồm cả các trình duyệt web (Google, Chrome, Mozilla Firefox , Opera, 

Safari...); các trang web tin tức (VnExpress, Yahoo! Tin tức, Zing news, VTC 

New...); các mạng xã hội (Facebook, Twitter, YuMe, Instagram, Zing me, 

Youtube, Skype, WeChat, Google Plus, Go.vn...); các tìm kiếm, tra cứu (Google 

map, Bing, Google Docs...); các tiện ích (chuyển tiền, việc làm, email, thiệp điện 

tử...); các trang mạng mua bán, kinh doanh, học tập, âm nhạc, giải trí. Trên không 

gian mạng, các cá nhân có thể tương tác, trải nghiệm, trao đổi ý kiến, trò chuyện 

nhóm, chia sẻ thông tin, tổ chức diễn đàn, cung cấp hỗ trợ xã hội, tìm kiếm việc 

làm, kinh doanh, sáng tạo phương tiện truyền thông nghệ thuật, chơi trò chơi,... 

 Không gian mạng thật sự trở thành không gian sinh tồn mở rộng, không gian 

kiến tạo và gia tăng sức mạnh quốc gia với nguồn tài nguyên số vô tận. Hoạt động 

trên không gian mạng tác động tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và 

đặc biệt là con người. Bên cạnh những lợi ích to lớn,  không gian mạng cũng đã trở 

thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, địa phương. Đó là những thách 

thức về khủng bố mạng, chiến tranh mạng hay những sự việc đang diễn ra tương 

đối phổ biến hiện nay như: tin giả, xúc phạm danh dự của tổ chức, cá nhân, lừa 

đảo...làm ảnh hưởng lớn đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cần phải 

được tuyên truyền hiệu quả và lên án, xử lý kiên quyết, kịp thời. 
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 b) Công tác thông tin, tuyên truyền 

 Sở TTTT đã chỉ đạo các cơ quan báo, đài thực hiện tuyên truyền đến nhân 

dân trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự 

nguy hại đến từ không gian mạng.  

Chỉ đạo triển khai các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng: 

Phổ biến các điều khoản của Bộ luật Hình sự 2015 (Mục 2, Điều 285-294) liên 

quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/BTTTT 

ngày 19-8-2014 của Bộ TTTT về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin 

trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, những hành vi bị nghiêm cấm trong sử 

dụng mạng xã hội; Luật An ninh mạng năm 2018, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng 

về những hành vi bị cấm trong Luật An ninh mạng, nhất là các hành vi sử dụng 

không gian mạng để tuyên truyền chống Nhà nước; tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi 

giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; 

xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; thông tin 

sai sự thật; hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội; phá hoại thuần phong, mỹ tục; xúi 

giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; thực hiện tấn công mạng, khủng bố 

mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ 

an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi. 

Đồng thời, Sở TTTT đã phối hợp xây dựng các phần mềm (Điểm báo, Xử lý 

thông tin) để cập nhật, rà soát thông tin trên mạng; thống kê kịp thời thông tin tích 

cực, thông tin tiêu cực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Thành phố Cần Thơ hiện có 04 cơ quan báo, đài địa phương gồm: Đài 

PTTH TP.Cần Thơ, Báo Cần Thơ, Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ, Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Cần Thơ, với gần 350 CB, PV, NV. Trong đó, có hơn 50 % cán bộ, 

phóng viên được Bộ TTTT cấp Thẻ Nhà báo. Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ đến 

nay có trên 310 Hội viên sinh hoạt tại 5 Chi hội, Liên Chi hội và CLB Nhà báo nữ. 

Đây là Hội có số lượng hội viên đông thứ 3 trên toàn quốc. Báo Cần Thơ, Đài 

PT&TH TP Cần Thơ, ngoài tiếng Việt còn có chương trình tiếng Khmer phục vụ 

tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào 

dân tộc. Bên cạnh báo, đài địa phương, trên địa bàn còn có 61 cơ quan, VPĐD, 

phóng viên thường trú các báo đài Trung ương và địa phương khác đóng trên địa 

bàn, với tổng số hơn 500 cán bộ, phóng viên, nhân viên. Đa số các cơ quan báo chí 

lớn của Trung ương như: VTV Cần Thơ, VOV tại ĐBSCL, Đài Phát sóng VN 2 tại 

Cần Thơ, Truyền hình quân đội; báo Nhân dân, QĐND, Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền 

phong đều có mặt trên địa bàn. Ngoài ra, còn có hơn 10 cơ quan báo chí khác có 

PVTT nhưng chưa đăng ký.  

Ngoài các cơ quan báo chí, có 02 mạng truyền hình cáp là: Chi nhánh truyền 

hình cáp SCTV tại Cần Thơ, với khoảng 70.000 thuê bao tại các quận, huyện và 

Chi nhánh truyền hình cáp Việt Nam (VTV cab) tại Cần Thơ, với trên 31.000 thuê 
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bao tại 5 quận. Ngoài ra, còn có Truyền hình internet như: Viettel, AVG, K+ FPT, 

VNPT… . 

Về hệ thống thống đài truyền thanh quận, huyện: Những năm qua là sự lớn 

mạnh về “lượng và chất” của 09 đài truyền thanh các quận, huyện và 85 đài truyền 

thanh xã, phường, thị trấn. Năm 2019, thành phố đã đầu tư 15,3 tỷ cho Dự án 

“Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng cấp hạ tầng 

kỹ thuật đài truyền thanh cấp huyện”. Đến nay, sóng truyền thanh đã phủ đạt 100% 

khu vực trên địa bàn. Các đài truyền thanh đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ chính trị tại 

địa phương, phản ánh kịp thời các gương điển hình tiến tiến, các phong trào thi đua 

tại địa phương. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng được nâng cao, 

cộng tác thường xuyên với Đài PTTH thành phố.   

Đối với Cổng thông tin điện tử thành phố và 32 cổng thành phần: Sau thời 

gian nâng cấp, đến nay đã hoạt động ổn định và không ngừng đổi mới giao diện, 

hình thức thể hiện, cung cấp khá đầy đủ và trung thực các thông tin chính thống 

của thành phố đến với bạn đọc trong nước và quốc tế, được công chúng tiếp nhận 

qua số lượng truy cập không ngừng gia tăng. Cổng thông tin điện tử thành phố 

ngoài tiếng Việt còn có phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp phục vụ các đối tượng 

là người nước ngoài đang công tác, học tập và du lịch tại Cần Thơ. 

Bên cạnh các hoạt động báo chí và có tính chất báo chí là các ấn phẩm xuất 

bản định kỳ và không định kỳ. Mỗi năm, Sở Thông tin và Truyền thông cấp từ 250 

- 280 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, cho các Sở, ban, ngành, đoàn 

thể cấp thành phố, quận, huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, cùng 

28 Bản tin xuất bản định kỳ hàng tháng, quý. 

Về cơ bản, các cơ quan báo, đài địa phương và TW trong những năm qua đã 

luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của địa phương; tuyên 

truyền cổ vũ kịp thời những điển hình tiên tiến; đấu tranh có hiệu quả với các hiện 

tượng tiêu cực, các loại tệ nạn xã hội, âm mưu của các thế lực thù địch. Báo chí đã 

đưa hình ảnh quê hương, con người Cần Thơ đến với mọi miền tổ quốc và bạn bè 

thế giới, làm cho thế giới hiểu rõ hơn về Việt Nam nói chung, Cần Thơ nói riêng 

với những tiềm năng, và đặc biệt đang tích cực hội nhập sâu rộng với thế giới. 

Nhiều VPĐD báo chí trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác xã hội, tổ chức các 

phong trào thể thao. 

Bên cạnh những việc đã làm được vẫn còn một số hạn chế như sau: 

 Đối với địa phương: Thời gian qua công tác phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí ở một số đơn vị, sở ngành, quận, huyện chưa được thực hiện đầy 

đủ. Nhiều đơn vị cử Người phát ngôn chưa tương xứng, đủ thẩm quyền, nghiệp vụ, 

kinh nghiệm hoặc thường xuyên bị thay đổi…dẫn đến tình trạng báo chí thiếu 

thông tin kịp thời, chính thống… 

 Do khối lượng công việc trong công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất 

bản ngày càng nhiều, phức tạp và nhạy, nhưng thiếu phương tiện, thiết bị lưu trữ 

kiểm soát; đội ngũ cán bộ quản lý vừa thiếu về nhân sự và kinh nghiệm, nhất là 

lĩnh vực quản lý trang mạng điện tử . Trong khi đó Cần Thơ là một trong ba trọng 
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điểm hoạt động báo chí lớn của cả nước, chỉ có 05 cán bộ chuyên trách quản lý nhà 

nước về lĩnh vực báo chí - xuất bản (bằng các tỉnh trong khu vực, ít hơn nhiều so 

với Nghệ An, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM). Do thiếu công chức chuyên trách và 

thiết bị chuyên dùng, nên việc quản lý các loại hình báo chí như báo điện tử, trang 

tin điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình, truyền hình trả tiền… còn rất gặp nhiều 

khó khăn. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức 

nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo và cán bộ quản lý báo chí chưa 

được quan tâm đúng mức. 

 Về văn bản qui phạm pháp luật vừa thiếu, không theo kịp với sự phát triển 

của XH. Trong xử lý vi phạm  báo, đài Trung ương đóng trên địa bàn, cơ quan 

chức năng (Sở TTTT) khó xử lý vì theo quy định của Nghị định 159/2013/NĐ-CP 

của Chính phủ phải có sự ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông. Để xử lý 

những trường hợp này, thời gian qua Sở TTTT chỉ dừng lại ở mức gửi văn bản 

kiến nghị đến Bộ TTTT, tuy nhiên kết quả xử lý chưa được triệt để. Hiện, các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý báo chí đã có tương đối đầy đủ. Tuy 

nhiên, trong xu thế phát triển của khoa học công nghệ và báo chí như hiện nay, đôi 

khi có những văn bản vừa mới ban hành đã lạc hậu, không phù hợp với hiện tại. 

Điển hình như Luật Báo chí có hiệu lực từ 1/1/2017 đến nay đã có nhiều quy định 

lạc hậu, thiếu rõ ràng, như: Tạp chí điện tử, báo điện tử là như thế nào? Những quy 

định trong nội dung liên kết sản xuất chương trình?... dẫn đến có hiện tượng lách 

luật, gây khó khăn trong công tác quản lý... Mặt khác, mạng xã hội giờ đây đã trở 

thành kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội, có tác động, ảnh hưởng 

không nhỏ đến suy nghĩ, nhận thức, hành động của người dân, trong khi đó mô 

hình quản lý thông tin trên mạng vẫn theo cách thức quản lý báo chí truyền thống. 

   2.  hanh tra, kiểm tra, xử lý đối với người đưa tin sai, lợi dụng không 

gian mạng để đưa tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt, vi phạm pháp luật.  

 a) Công tác thanh, kiểm tra  

 Từ đầu năm đến nay, Sở TTTT đã phối hợp với các cơ quan giải quyết, xử lý 

36 vụ việc trong lĩnh vực thông tin trên mạng (TTTM), chủ yếu là đăng tải thông 

tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính 08 đối tượng, với số tiền 52,5 triệu đồng, nhắc nhở 22 đối tượng, chuyển Sở 

TTTT tỉnh Kiên Giang và tỉnh Vĩnh Long xử lý 02 vụ việc, hiện còn 04 vụ việc 

đang xem xét, giải quyết.  Ngoài ra, Sở TTTT đã thực hiện giám định tư pháp 02 

vụ việc; thẩm định hồ sơ 04 vụ việc liên quan thông tin trên mạng. Cụ thể một số 

vụ việc:  

 + Vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid 19, liên quan đến  

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ của đối tượng Nguyễn Tấn Trung, đã ra 

Quyết định xử phạt VPHC với số tiền 10 triệu đồng. 

  + Vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình siêu thị 

Coopmart Cần Thơ của đối tượng Nguyễn Trung Hiếu, đã ra Quyết định xử phạt 

VPHC với số tiền 05 triệu đồng (đã nộp NSNN).  
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+ Vụ việc đăng thông tin sai sự thật lên tài khoản Facebook “Tân Vĩnh Trà” 

vào ngày  30/01/2020 của đối tượng Nguyễn Nhựt Tân, nhân viên Trung tâm Y tế, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, chuyển Sở TTTT tỉnh Vĩnh Long xử phạt số tiền 

12,5 triệu đồng. 

+ Chuyển 01 vụ việc liên quan đến tài khoản FB “Hồ Trung”, xã Hòa Lợi, 

huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đề nghị Thanh tra Sở TTTT tỉnh Kiên Giang 

xem xét, xử lý do đăng tin xúc phạm cá nhân chủ tịch TPCT Cần Thơ, đã xử lý với 

hình thức nhắc nhở. 

+ Vụ việc đăng bình luận thông tin không chính xác, liên quan đến dịch cúm 

Corona ở nhà máy giấy Hậu Giang thuộc tỉnh Hậu Giang của 01 đối tượng có tài 

khoản Facebook “Nguyên Võ”, ngụ tại quận Ninh Kiều, trên tài khoản Facebook 

của ông Đỗ Văn Xê, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ. Tuy nhiên, 

Sở TTTT tỉnh Hậu Giang đã tự tiến hành mời đối tượng để xử lý riêng, nên Thanh 

tra Sở TTTT Cần Thơ không tiếp tục phối hợp thực hiện. 

  Qua làm việc với các đối tượng liên quan, Sở TTTT chủ yếu là tuyên truyền 

cho các đối tượng nhận thức được hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng 

xã hội là không đúng quy định, không được tiếp tục thực hiện. 

 3.  ăng cường phòng ngừa, có giải pháp ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng trong các cơ quan, đơn vị  

 Sở TTTT đã tham mưu UBND thành phố ban hành 06 văn bản về an toàn 

thông tin mạng: 04 Quyết định, 01 Kế hoạch và 01 Công văn chỉ đạo.  

Về hạ tầng an toàn thông tin mạng: Hiện nay, tất cả các cơ quan quản lý 

hành chính thành phố sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ ứng 

dụng công nghệ thông tin, đây là điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các giải 

pháp an toàn thông tin cho các đơn vị.  

 Nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống có trọng tâm, trọng điểm, Sở TTTT 

đã xây dựng hồ sơ an toàn thông tin cấp độ cho Trung tâm Dữ liệu (TTDL) thành 

phố (Hệ thống hạ tầng TTDL, mạng TSLCD, hệ thống HNTH, QLVB và điều 

hành, Cổng DVC, thư điện tử…) và hỗ trợ các cơ quan xây dựng hồ sơ đề xuất an 

toàn thông tin theo cấp độ 2 cho hệ thống mạng nội bộ.  

 Đang triển khai dự án “Nâng cấp hạ tầng an toàn thông tin” để đảm bảo an 

toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng được triển 

khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu thành phố theo khung kiến trúc chính phủ điện 

tử được Bộ TTTT ban hành và đảm bảo an toàn thông tin các thiết bị máy tính đầu 

cuối tại các cơ quan nhà nước thành phố gồm các sở, ban, ngành, UBND các quận 

huyện, xã, phường, thị trấn phục vụ cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

và xây dựng chính quyền điện tử thành phố. 

 Xây dựng các quy trình nội bộ ứng cứu sự cố cho các hệ thống quan trọng 

trong Trung tâm dữ liệu: máy chủ ảo, mạng truyền số liệu chuyên dùng, email, IP 

Public và phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy chế đội Ứng cứu sự cố 

an toàn thông tin mạng của thành phố. 
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 Về ứng dụng phần mềm phục vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng: Các đơn vị 

có quan tâm đầu tư giải pháp về an toàn thông tin mạng, tuy nhiên hầu hết chỉ 

dừng ở mức mua sắm phần mềm diệt virus bản quyền. Hiện nay, có 48% máy 

trạm, 51% máy chủ được cài đặt phần mềm điệt virus bản quyền , 26% cơ quan, 

đơn vị có đầu tư, thiết lập thiết bị, giải pháp tường lửa (firewall) để ngăn ngừa các 

mối nguy hại tấn công từ môi trường mạng Internet vào hệ thống mạng nội bộ. Tất 

cả CBCCVC ở các đơn vị đều được cấp phát hộp thư điện tử TPCT và tài khoản 

phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để đảm bảo an toàn thông tin khi xử lý 

văn bản. 

 Việc ứng dụng chữ ký số vẫn đang được các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

thành phố sử dụng thường xuyên, hiệu quả, đảm bảo an toàn, xác thực độ tin cậy 

trong việc gửi, nhận văn bản điện tử. 100% cơ quan nhà nước, 100% cán bộ, công 

chức là lãnh đạo cấp sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, lãnh đạo cấp phòng, đơn 

vị trực thuộc sở, ban, ngành, UBND quận huyện, UBND xã, phường, thị trấn đã 

được cấp phát chữ ký số để sử dụng.  

Các hình thức tấn công, dò quét đảm bảo an toàn thông tin mạng trong 6 

tháng đầu năm 2020: 

 

Stt  ình thức tấn công  ố lượng 

1 Mã độc 106 

2 Email phát tán thư rác 861.358 

3 Email bị đánh cắp mật khẩu 8 

4 Email lừa đảo 5 

5 Dò quét hệ thống 4.075 IP trên tổng số 65 quốc gia 

 

  Về hợp tác trong đảm bảo an toàn thông tin mạng: Những năm gần đây,  

TPCT thường xuyên hợp tác với Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Cục an 

toàn thông tin - Bộ TTTT thực hiện thí điểm giám sát an toàn thông tin mạng cho 

Trung tâm dữ liệu thành phố. 

Phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cúu khẩn cấp máy tính 

Việt Nam, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng tổ 

chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm về an toàn thông tin mạng cho cán bộ phụ trách 

công nghệ thông tin các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

 Sở đang chờ cấp bổ sung kinh phí để triển khai thuê dịch vụ phòng chống mã 

độc tập trung thế hệ mới có bản quyền cho 100% máy chủ tại Trung tâm dữ liệu 

của thành phố, các sở ban ngành, UBND quận, huyện và 100% máy trạm của cán 

bộ, công chức tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, UBND xã phường, thị 

trấn; dự kiến triển khai vào tháng 7/2020. Đồng thời, hàng năm, Sở TTTT đều tổ 

chức đào tạo, diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho lãnh đạo 

và nhân sự phụ trách các cơ quan, đơn vị. 
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   . KẾ  OẠC    ỰC   Ệ    O     Ờ    A   Ớ  

   1. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về báo chí, nhất là các loại 

hình truyền thông trên Internet. Bởi xu thế phát triển mạnh mẽ về công nghệ, sức 

lan truyền của mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Twit-ter, YouTube… Nếu công 

tác quản lý báo điện tử, mạng xã hội buông lỏng thì chúng ta sẽ không kiểm soát 

và làm chủ thông tin trên mạng xã hội. Điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm đối với an 

ninh quốc gia cũng như từng địa phương. Đặc biệt, tích cực chỉ đạo tuyên truyền 

đến người dân biết, phòng ngừa bị lợi dụng, kích động chống phá Nhà nước vào 

dịp Đại hội Đảng sắp tới. Bên cạnh việc tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân 

dân hiểu được bản chất, tính hai mặt của Internet, còn phải yêu cầu cán bộ, Đảng 

viên và nhân dân tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật khi sử dụng 

Internet, mạng xã hội. Nhà nước cần có chế tài bắt buộc cá nhân, tổ chức khi tham 

gia mạng xã hội; yêu cầu phải đặt máy chủ ở trong nước để giám sát người tham 

gia, đồng thời phải tăng cường công tác quản lý phần mềm; tăng cường, củng cố 

bộ phận chuyên gia phản bác tin đồn, tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, lấy 

phương châm “xây” để “chống”. Xây dựng bộ máy quản lý nhà nước có tính 

chuyên nghiệp cao, có sự phối kết hợp tốt giữa cơ quan chức năng trong việc định 

hướng, kiểm tra, giám sát thông tin và xử lý những hành vi vi phạm của nhà báo, 

cơ quan báo chí, mạng xã hội… Tăng cường công tác quản lý báo chí, mạng xã hội 

thông qua hội nghề nghiệp với các quy tắc đạo đức do chính các nhà báo tham gia 

xây dựng. Ở Việt Nam đã có Hội Nhà báo, Hội cũng có các quy ước đạo đức nghề 

nghiệp. Tuy nhiên, do bộ máy cán bộ, cách thức tổ chức còn kiêm nhiệm nên 

không có thời gian đầu tư cho hoạt động của Hội. Vì vậy, vai trò của Hội chưa 

được quan tâm coi trọng đúng mức, dẫn đến hoạt động chưa hiệu quả, còn nặng về 

hình thức. Quy trình sản xuất tin, bài và phát hành của báo điện tử phụ thuộc nhiều 

vào công nghệ thông tin và mạng Internet, vì vậy, phải coi trọng việc đầu tư con 

người, phương tiện, thiết bị công nghệ phục vụ công tác quản lý. Đội ngũ làm công 

tác quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí và người làm báo phải tinh thông nghề 

nghiệp, hiểu biết về công nghệ thông tin, có trình độ chính trị và đạo đức nghề 

nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế.  

 2. Đẩy mạnh phối hợp các cơ quan liên quan rà soát kiểm tra, thanh tra phát 

hiện những đối tượng lợi dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, vu khống, 

bịa đặt, vi phạm pháp luật để ngăn chặn, xử lý kịp thời nhằm răn đe, hạn chế vi 

phạm trên địa bàn TPCT. 

 3. Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 09  

tháng 10 năm 2015 của UBND TPCT về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn 

thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước 

thuộc UBND TPCT, các hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về an toàn thông 

tin mạng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; tiếp tục 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc đảm 

bảo an toàn thông tin, phân công cán bộ, chuyên viên thường xuyên theo dõi cập 

nhật tình hình an toàn thông tin mạng, chủ động ngăn chặn, kịp thời phát hiện để 

xử lý, phối hợp xử lý các sự cố an toàn thông tin có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị; 
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quan tâm triển khai các giải pháp phòng chống virus, mã độc, sao lưu dự phòng dữ 

liệu định kỳ, trong đó lưu ý việc sử dụng các phần mềm không bản quyền có nguy 

cơ mất an toàn thông tin mạng, tăng cường sử dụng các phần mềm, hệ thống thông 

tin được các cơ quan chuyên môn công nghệ thông tin triển khai và khuyến cáo sử 

dụng. Đồng thời, tiếp tục tổ chức triển khai xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo 

hướng dẫn của Sở TTTT. 

 Trên đây là Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 

năm 2019 kính gửi Hội đồng nhân dân thành phố./.  

 

Nơi nhận:          ÁM ĐỐC 
- HĐND TP; 

- Lưu: VT. 

 

      Đỗ  oàng  rung 
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