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Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử.

Qua kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm các trang thông tin điện tử tồng hợp 
và mạng xã hội trong thời gian gần đây, Cục Phái thanh, truyền hình và thông tin 
điộn tử, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện một số tồn tại như sau:

1. Nhiều trang thông tin điện tử tồng hợp trích dẫn lại từ các cơ quan báo chí 
nhưng không tuân thủ các quy định về bản quyền, tự ý trích dẫn các tin, bài không 
xin phép; thay đổi tiêu đề bài viết, cát xén nội dung, hình ảnh trong bài viết, vi 
phạm quy định tại Điều 24, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 
2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 
mạng (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP), vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 2 
Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt dộng quản lý, cung cấp, sử 
dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội (Thông tư số 
09/2014/TT-BTTTT) và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Một số trang thông tin điện tử tổng hợp cỏn tự ý sàn xuất tin bài như các cơ 
quan báo chí, không tuần thủ các quy định về nguồn tin; nội dung thông tin tồng 
hợp quá rộng, không phù hợp với quy địnli tại giấy phép; nhiều trang thông tin 
điện tử chi tập trung tổng hợp những tin, bài có nội dung tiêu cực, thông tin về các 
vụ án, những bài viết cổ súy cho lối sống, cách hành xử thiếu văn hóa, không phù 
hợp với thuần phong mỹ tục, tạo môi trường thông tin thiếu lành mạnh. Một số 
trang thông tin điện tử tồng hợp không phải là trang thông tin điện tử tổng hợp của 
các cơ quan báo chí nhưng vẫn cho phép người sử dụng bình luận sau mỗi bài viết, 
vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT.

Nhiều trang thông tin điện tử cho đặt công cụ quảng cáo tự động (tự dộng 
thay đồi nội dung quảng cáo) mà không kiềm duyệt trước nội dung quảng cáo nên 
vẫn để xảy ra những sai phạm trong quảng cáo sản phẩm y tế, thực phẩm chức 
năng, quảng cáo trò chơi điện tử chưa được phép phát hành, quảng cáo cho những 
dịch vụ, sản phẩm bị cấm kinh doanh, cung cấp tại Việt Nam ...

Nhiều trang thông tin điện tủ' cỏ dấu hiệu lừa đảo khi thông báo cho người sử 
dụng trúng thưởng rồi yêu cầu nộp tiền để được nhận giải thưởng, thậm chí để tăng



độ tin cậy, ở cuối trang tin còn ghi giả mạo số giấy phép của Bộ Thông tin và 
I ruyền thông và các thông tin có dấu hiệu giả mạo các Bộ, ngành khác.

2Ể Một số trang ưang mạng xã hội cho phép người sử dụng đàng tải chia sò, 
binh luận các thông tin có nội dung sai sự thật, nội dung, hình ảnh phản cảm, 
không phụ hợp với thuần phong mỹ tục; một số trang mạng xă hội cho phép người 
sử dụng tồ chức các nhóm chia sẻ hình ảnh trực tiép (livc strcam) dễ bị lợi dụng 
cho các mục đích xấu như khiêu dâm, kích động biều tinh, bạo động.

Một số trang mạng xã hội vẫn cung cấp thông tin tổng hợp trên cùng một tên 
miên, lự ý cho đăng nhiều bài viết cổ nội dung, hình thức trình bày như báo điện 
tử, kliong đúng với bản chấl là dịch vụ mạng xã hội (thông tin trao đồi, chia sẻ của
cá nhán).

3. Nhicu trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động không 
phép hoặc không thực hiện thù tục cáp lại giấy phép theo quy định. Các trang thông 
tin điộn tử tồng hợp, trang mạng x3 hội đã được cấp phép không thực hiện chế độ báo 
cáo định kỳ hàng năm theo quy định tại Thông tư số 09/2014ATT-BnTTế

n ể  kịp thời chấn chinh hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điộn 
tử, bào đảm việc hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng tuân thù theo 
đúng quy định cùa pháp luật hiện hành và bảo đảm hoạt động quản lý, Cục Phát 
thanh, truyền hình và thông tin điộn tử đề nghị như sau:

1. Cốc tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tống hợp và 
mạng xâ hội chù động rà soát toàn hộ hoạt động cung cấp dịch vụ của mình, chấm 
đứt ngay các hành vi vi phạm (nếu có); nghiên cứu kỹ các quy định tại Nghị định 
số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT, trong đó lưu ý nội dung 
của điều khoản chuyển tiếp; triển khai các điều kiện, Ihủ tục cần thiết bảo đảm hoạt 
động cung cấp dịch vụ của đơn vị mình tuân thù các quy định của pháp luật hiộn 
hành. Nâng cao trách nhiệm quản lý thông tin trên mạng, trường hợp tự phát hiện 
hoặc nhặn được phản ánh các nội dung vi phạm, cần triền khai thực hiện ngay quy 
trinh xử ỉý thông tin vi phạm theo đúng quy định và báo cáo cơ quan chức năng có 
thẩm quyền.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tình, thành phố có cơ chế phối hợp, trao 
dổi thông tin thường xuycn với các doanh nghiệp trên địa bàn nhàm cung cấp 
thông tin, hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chinh kịp thời những biểu hiện vi phạm (có 
thố thiết lập, công bố công khai đường dây nóng, địa chi cmail để tiếp nhận phản
ánh);

Tăng cường công tác thanh tra, kiềm tra hoạt động của các trang thông tin 
điện tử tống hợp (kể cả trang thông tin điện từ tổng hợp của các cơ quan báo chí), 
các trang mạng xã hội có trụ sở hoạt động tại địa phưomg, kịp thời xử lý nghiêm 
các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Cục Phát thanh, truyền hình vủ thông tin điện tử sỗ chủ trì phối hợp với các 
Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương và đơn vị chức năng trong Bộ tăng
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cường công tác thanh tra, kiềm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi 
phạm. Trường hợp cổ những vấn đề phát sinh, Sở Thông tin và Truyền thông các 
địa phương cần trao đối, phản ánh với Cục Phát thanh, truyền hinh và thông tin 
điện tò  để thống nhất phương án xử lý.

Trân trọng./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (đẻ b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Cục trurởng;
- Phó Cục trưởng Lê Quang Tự Do;
- Lưu: VT, P.TTPC, P.TTƠT, LH (500).
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