
 

UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /SGDĐT-HCQT
V/v triển khai, phổ biến Bộ Quy tắc 

ứng xử trên mạng xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày        tháng 7 năm 2021

                          Kính gửi: 
                                         - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
                                         - Hiệu trưởng, Giám đốc các trường, đơn vị trực thuộc.

Căn cứ 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 về việc đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng 
xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 6098/UBND-VHXH 
ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã 
hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. 

Thực hiện nội dung Công văn số 1300/STTTT-BCTT ngày 12/7/2021 của 
Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai, phổ biến Bộ quy tắc ứng xử trên 
mạng xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tuyên truyền, 
phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động “Bộ Quy tắc ứng xử 
trên mạng xã hội” đồng thời đăng tải Bộ quy tắc lên trang thông tin điện tử của đơn 
vị và chia sẻ trên các kênh mạng xã hội (đính kèm Bộ Quy tắc nêu trên)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Các phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Phúc
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