ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY HÒA

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

Số: 702 /UBND-VH&TT

Tây Hòa, ngày 10 tháng 05năm 2022

V/v triển khai chương trình “Bảo vệ
và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh,
sáng tạo trên môi trường mạng giai
đoạn 2021-2025

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối);
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm Viễn thông Đông Hòa – Tây Hòa;
- Viettel Phú Yên chi nhánh huyện Tây Hòa;
- Mobiphone Phú Yên chi nhánh huyện Tây Hòa.
Trên cơ sở Công văn số 425/STTTT-CNTT ngày 26/4/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ
em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025.
UBND huyện yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn
- Triển khai cụ thể hóa các nội dung quy định tại Điểm 12, Khoản IV,
Điều 1 Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Rà soát văn bản pháp lý, cơ chế chính sách, các quy định liên quan về bảo vệ và
hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạng trên môi trường mạng; Tổ chức thực hiện có
hiệu quả Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo
trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành.
- Tăng cường công tác truyền thông, đặc biệt đối với các hình thức truyền
thông trên Internet để phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về quyền trẻ em,
trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng. Từng bước trang bị kỹ
năng số cho trẻ em phù hợp theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình khi tham
gia tương tác trên môi trường mạng.
- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, cha mẹ, giáo viên, người
chăm sóc trẻ thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp hướng dẫn trẻ về
các nguy cơ đối với trẻ em trên môi trường mạng; các kỹ năng cơ bản tự bảo vệ
mình và cách nhận diện, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên
môi trường mạng; đồng thời định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh
trên môi trường mạng.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các Tổ chức chính trịxã hội
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên, các hội viên, đoàn viên
trong hệ thống tổ chức tích cực tham gia vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao
nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
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- Huyện đoàn Tây Hòa tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Chủ
động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các cuộc vận động,
chương trình tham gia xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh trong
thanh thiếu nhi.
3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn
Tăng thời lượng, số lượng tin, bài nhằm tích cực tuyên truyền, nâng cao
nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi
trường mạng theo quy định của pháp luật; Góp phần giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ
em vị thành niên được an toàn khi tham gia học tập, kết nối, giải trí trên môi
trường mạng.
4. Các doanh nghiệp viễn thông có chi nhánh trên địa bàn huyện, đơn
vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin
- Triển khai các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn, chia sẻ, lọc thông tin
và xử lý các nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do
doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại đến trẻ em,
quyền trẻ em. Thiết lập tính năng và tích hợp chức năng với hệ thống tiếp nhận
phản ánh của cơ quan chức năng có thẩm quyền để cho phép người sử dụng có
thể thông báo các thông tin, dịch vụ gây hại cho trẻ em, thông tin, dịch vụ giả
mạo, xuyên tạc, xâm hại trẻ em.
- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông
tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; Thực hiện cảnh báo hoặc yêu cầu của cơ
quan chức năng có thẩm quyền đối với việc gỡ bỏ thông tin, dịch vụ gây hại cho
trẻ em, thông tin, dịch vụ giả mạo, xuyên tạc xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp
của trẻ em.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa
phương kịp thời báo cáo, đề xuất bằng văn bản (qua Phòng Văn hóa và Thông
tin) để tổng hợp trình UBND huyện xem xét./.
(Gửi kèm Công văn số 1615/UBND-KGVX ngày 12/4/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; Công văn số 1194/BTTTT-CATTT ngày 04/4/2022 của Bộ Thông
tin và Truyền thông; Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác
lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025”)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT, P VH&TT.
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