
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:              /SGDĐT-VP Đắk Nông, ngày       tháng 6 năm 2022 
  
V/v ngăn chặn hoạt động đăng tải 

nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc 

trực tuyến, mại dâm                    

trên các trang TTĐT 

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 778/CAT-PA05 ngày 

27/5/2022 của Công an tỉnh Đắk Nông về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội 

dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang TTĐT, Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị: 

1. Ban biên tập các đơn vị tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn an 

ninh mạng, chủ động rà soát các tin bài trước khi đăng, quản lý việc đăng nhập 

của các thành viên Ban biên tập; tránh tình trạng để lộ mật khẩu đăng nhập, 

phòng trường hợp người khác lợi dụng đăng tin trái quy định. 

2. Các đơn vị tăng cường rà soát nội dung bài viết có nội quảng cáo cá 

độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang TTĐT của đơn vị (nếu có) 

và kịp thời gỡ bỏ (có hướng dẫn kèm theo tại Công văn số 778 của Công an 

tỉnh). 

3. Xây dựng quy chế quản trị, vận hành trang TTĐT của các đơn vị, quy 

định rõ việc kiểm duyệt nội dung người dùng trước khi cho phép đăng tải lên 

trang TTĐT. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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