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KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và thông tin  

xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn huyện năm 2023 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác phòng, chống vi 

phạm pháp luật và thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và 

tội phạm trên không gian mạng, trọng tâm là những thông tin trên mạng liên 

quan đến các địa bàn có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp trên địa bàn huyện. 

 - Nâng cao năng lực công tác kiểm tra, phòng ngừa, chống vi phạm pháp 

luật và tội phạm trên mạng Internet. 

  2. Yêu cầu 

 - Phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 

ngành, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ về theo dõi, xử lý 

thông tin xấu độc trên không gian mạng. 

 - Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các chức năng có liên quan ở huyện và 

các địa phương trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm đủ khả năng 

phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trên không gian mạng theo 

quy định của pháp luật. 

 II. NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1. Nội dung thực hiện 

 - Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 

nâng cao nhận thức cảnh giác của quần chúng nhân dân, kịp thời cung cấp 

những thông tin chính thống, tích cực về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của 

địa phương góp phần đẩy lùi, phản bác thông tin xấu độc, tin sai sự thật, tin giả 

tạo sự đồng thuận và niềm tin chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng 

nhân dân. 

 - Cử công chức, viên chức tham gia tập huấn, đào tạo chuyên sâu nâng 

cao trình độ, kỹ năng trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội 

phạm trên không gian mạng, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông 
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tin, đầu tư trang bị các phương tiện kỹ thuật, công cụ, phần mềm phục vụ hoạt 

động rà quét thông tin xấu độc. 

 - Tăng cường năng lực cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi 

phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. Nâng cao năng lực phát hiện, 

đánh giá, thẩm định nội dung thông tin độc hại trên Internet, thiết lập cơ chế 

thẩm định nội dung thông tin sai phạm một cách chính xác, mềm dẻo, hiệu quả. 

 - Rà soát, trang bị phương tiện, thiết bị tác nghiệp, bổ sung kinh phí 

nghiệp vụ, kinh phí cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm 

pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. 

 - Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, doanh 

nghiệp Internet, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di 

động kịp thời có biện pháp kỹ thuật xử lý đối với hành vi lợi dụng hệ thống 

thông tin di động để phát tán tin nhắn rác, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước 

và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

 - Chú trọng nâng cao năng lực công tác quản lý điều hành ngăn chặn địa 

chỉ IP và tên miền Internet để chủ động phòng ngừa và xử lý sai phạm trên môi 

trường mạng, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, loại bỏ 

nguy cơ mất an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước 

trên không gian mạng, không để bị động, bất ngời trong mọi tình huống. 

 - Tăng cường thu nhập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành 

vi vi phạm liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông 

tin trên mạng, tổ chức ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, phá hoại lấy cắp 

thông tin trên mạng, xử lý các hoạt động lợi dụng mạng để tuyên truyền, chống 

phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật 

nhà nước và các lợi dụng hoạt động khác. 

 - Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể huyện, 

đơn vị liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, các cơ quan 

thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục làm cho các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang và toàn 

xã hội nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tình hình, những thuận lợi, khó khăn trong 

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về nguyên nhân, tác hại và ảnh hưởng 

do vi phạm luật và tội phạm trên mạng Internet gây ra đối với an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, chống 

vi phạm pháp luật và tội phạm trên không gian mạng. 

 2. Kinh phí hoạt động 

 Các ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn 

cứ chức năng nhiệm vụ được giao, bố trí kinh phí, tạo điều kiện và hỗ trợ công 

tác phí cho cán bộ, công chức thuộc ngành, đơn vị mình để thực hiện các nội 

dung thuộc Kế hoạch này theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý ngân 

sách. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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 1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

 - Phối hợp nghiên cứu các giải pháp phát hiện, ngăn chặn từ xa các hành 

vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, trong đó chú trọng nghiên cứu xây 

dựng, ứng dụng các phần mềm chặn lọc, kiểm soát, phát hiện, cảnh báo, thu thập 

và xử lý thông tin sai phạm trên môi trường mạng. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong 

phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên không gian mạng. 

 - Phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước 

và các tội phạm vi phạm khác trên môi trường mạng. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

 Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu kinh phí triển khai 

các nội dung của Kế hoạch này và các hoạt động, xử lý thông tin xấu độc trên 

không gian mạng đảm bảo phù hợp với quy định và khả năng ngân sách của 

huyện. 

 3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm, ý thức nâng cao chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân khi sử dụng Internet và mạng xã hội, quản lý việc giám sát 

việc sử dụng Internet và mạng xã hội của cán bộ, công chức, viên chức để kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lan truyền, chia sẻ, bình luận thông 

tin các nội dung xấu độc, thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối chủ trương 

của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác quản lý, điều hành của 

huyện, làm lộ lọt bí mật nhà nước. 

 - Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tổ chức kiểm tra, xác minh 

thông tin trên không gian mạng phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức xúc trong 

dư luận liên quan đến địa bàn. 

 4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện  

  Tăng cường công tác truyên truyền về xử lý các sai phạm trên môi trường 

mạng đối với tổ chức, cá nhân. 

 5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, loại bỏ nguy cơ 

mất an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước trên 

không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

 - Tăng cường thu thập, phát hiện, điều tra xử lý thông tin, tài liệu, hành vi 

vi phạm liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin 

trên mạng, tổ chức ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, phá hoại, lấy cắp thông 

tin trên mạng, xử lý các hoạt động lợi dụng mạng để tuyên truyền, chống phá 
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Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà 

nước và các hoạt động tội phạm khác. 

 Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp 

luật và thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Sở TT&TT;      (b/c)       

- TT.Huyện ủy; 
- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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