BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2177 /BTTTT-PC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

V/v đính chính Bộ Quy tắc ứng xử
trên mạng xã hội

Kính gửi: ……………………………………………………………………..
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Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số
874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Do sơ suất trong khâu ban hành Quyết định, Bộ Thông tin và Truyền thông
đính chính nội dung Bộ Quy tắc như sau:
- Tại khoản 1 Điều 8 đã ghi: “Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản
quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc này triển khai thực hiện và phổ biến
nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù
của cơ quan, tổ chức của mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành
mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội”.
- Nay điều chỉnh lại thành: “Khuyến nghị các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc này triển khai thực hiện và
phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
đặc thù của cơ quan, tổ chức của mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an
toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội”.
Bộ Thông tin và Truyền thông xin thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức,
cá nhân biết và xin gửi kèm theo công văn này bản Quyết định số 874/QĐ-BTTTT
đã được đính chính.
- Như Quyết định 874/QĐ-BTTTT;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c);
- Lưu: VT, PC, PQH;
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