
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:             /SGDĐT-VP 

V/v triển khai thực hiện Bộ Quy tắc 

ứng xử trên mạng xã hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Đắk Lắk, ngày       tháng 7  năm 2021 

    Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

 Thực hiện Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; 

Công văn số 2177/BTTTT-PC ngày 18/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (các văn bản đính 

kèm); Công văn số 5531/UBND-KGVX ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 

triển khai các nội dung sau: 

 1. Tuyên truyền, thông tin và triển khai thực hiện nội dung Bộ Quy tắc 

ứng xử trên mạng xã hội đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động (CBCCVC) và học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) thuộc quản lý của 

đơn vị.  

 2. Theo dõi và kiểm tra việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã 

hội tại đơn vị; đồng thời, thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu 

cầu. 

Nhận được Công văn này, thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Lãnh đạo Sở (để c/đ); 

- Các phòng CMNV (để t/h); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Phạm Đăng Khoa 
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