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Kính gửi:  - Các cơ sở đảng trực thuộc; 

- Công đoàn ĐSVN và Đoàn Thanh niên Tổng công ty. 

 

Thời gian qua, Đảng Nhà nước đã ban hành nhiều quy chế, quy định về kỷ luật 

phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên nhằm giữ vững tính Đảng, bảo vệ bí mật của 

Đảng và Nhà nước. Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đã triển khai quán triệt sâu rộng 

đến từng chi bộ, đảng viên. Qua theo dõi, đa số cán bộ, đảng viên đều chấp hành 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng Nhà nước và của Tổng công ty ĐSVN. 

Tuy nhiên, trong thời điểm Tổng công ty đang nỗ lực triển khai chủ trương về 

tái cơ cấu lại tổ chức, đã xuất hiện những bài viết, thông tin, bàn luận, đánh giá của 

một số cá nhân đưa ra quan điểm, góc nhìn không đúng với bản chất sự việc.  Đặc 

biệt, khi hoạt động trên không gian mạng xã hội có cán bộ, đảng viên đã tham gia 

bình luận theo chiều hướng ủng hộ những quan điểm đó, điều này tác động không 

nhỏ đến tư tưởng, tâm trạng của của người lao động, gây tâm lý hoang mang, dao 

động, bất ổn về chính trị tư tưởng trong Ngành.  

Để phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng về kỷ luật phát ngôn trong 

Đảng và công tác thông tin truyền thông trong Tổng công ty ĐSVN. Nhất là việc thông 

tin, bình luận, ứng xử trên mạng xã hội; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN 

yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động 

trong đơn vị nắm được đầy đủ nội dung và thực hiện nghiêm Quy định về những điều 

đảng viên không được làm tại Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021; quy định của 

Đảng về kỷ luật phát ngôn được quy định tại Điều 10, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 

15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Quy định xử lý kỷ luật đảng 

viên vi phạm; Luật An ninh mạng 2018; “Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội” được 

ban hành tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông 

tin Truyền thông; Quyết định số 279/QĐ-ĐS ngày 06/4/2021 của Tổng công ty về việc 

ban hành Quy định công tác truyền thông trong Tổng công ty ĐSVN. 

 2. Công đoàn ĐSVN và Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN, tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp đến cán bộ, đoàn viên, người 

lao động nắm được các quy định của Đảng, của tổ chức Đoàn thể trong việc phát ngôn 

và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 



 3. Các tổ chức, cá nhân trong toàn Đảng bộ Tổng công ty khi chia sẻ, bình luận những 

thông tin trên mạng xã hội cần tìm hiểu nguồn tin chính thống, đáng tin cậy; có các hành 

vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc và của 

ngành; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới 

tính, tôn giáo; không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tung 

tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư 

luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và uy tín của Tổng công ty. 

 4. Khuyến khích sử dụng MXH để tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con tàu, 

nhà ga, những nét đẹp, những tấm gương người tốt, việc tốt của cán bộ, đảng viên, 

người lao động ngành Đường sắt. 

 5. Khi thấy có những ý kiến, thông tin trái chiều, nhất là những hành vi bị cấm, 

hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ, đảng viên, người lao động; thông tin bịa 

đặt, sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng công ty, các đơn vị, cán bộ, đảng 

viên, người lao động, cần chủ động thông báo về Đảng ủy Tổng công ty (qua Ban 

Tuyên giáo – Truyền thông) để kịp thời có hướng xử lý, giải quyết.  

 Nhận được Công văn này, yêu cầu các cấp ủy đảng quán triệt nghiêm túc triển khai 

tổ chức thực hiện. 

Nơi nhận:        T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên;                              PHÓ BÍ THƯ  

- HĐTV, Ban TGĐ; 

- Đảng ủy, CĐ, ĐTN TCT;  

- Các Ban hợp nhất; 

- Lưu: VP. Ban TGTT. 

 

 
             Lương Văn Nghĩa 
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