
UBND TỈNH NINH BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SVHTT-VP 

v/v: tạm ngừng các chương trình hợp 

tác facebook 

 

Ninh Bình, ngày       tháng  10  năm 2019 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Thực hiện công văn số 10-CV/BCĐTW ngày 07/10/2019 của ban chỉ đạo 

35 Trung ương về việc tạm dừng các chương trình hợp tác với Facebook, đồng 

thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 

22/10/2018 của Bộ Chính Trị; Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban bí 

thư Trung ương Đảng. Để chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, 

ngăn chặn thông tin xấu, độc từ facebook, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình 

đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động  

nhận thức đúng đắn trong việc sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook tuyệt 

đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận những tin bài có nội dung chống phá, xuyên 

tạc, bịa đặt, phủ nhận nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước.  

2. Các phòng ban đơn vị thuộc Sở chủ động định hướng tư tưởng, tích cực 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng 

xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực chia sẻ, lan tỏa các bài viết 

về truyền thống, nét đẹp quê hương, tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

3. Các phòng ban đơn vị thuộc Sở rà soát tạm dừng các hoạt động, chương 

trình hợp tác quảng bá, truyền thông với Facebook từ tháng 11/2019 (trừ các 

chương trình hợp tác về kỹ thuật với các nhà mạng của doanh nghiệp viễn thông 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình). 

Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đôn đốc các bộ công chức, 

viên chức và người lao động của đơn vị mình phối hợp thực hiện có hiệu quả .  
Nơi nhận: 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

-Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh 
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