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V/v thực hiện giao tiếp trên không gian mạng  

trong các giờ học trực tuyến 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021 

 

    Kính gửi:  Các Chi bộ trực thuộc; 

             Công đoàn Trường; 

             Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường 

 

Thực hiện Nghị quyết phiên họp lần thứ 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường 

Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN; 

Căn cứ các quy định của các Bộ, Ban, Ngành và Đại học Quốc gia Hà Nội về việc 

ứng xử, giao tiếp trên không gian mạng;  

Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đề nghị các chi bộ, BCH Công 

đoàn, BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường quán triệt trong đơn vị các yêu 

cầu sau về cách thức giao tiếp trên không gian mạng trong việc giảng dạy – học tập trực 

tuyến: 

1. Tuyệt đối tuân thủ các điều khoản trong bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 

ban hành kèm theo Quyết định số: 874/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ngày 17/6/2021 và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao 

động, học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, ban hành theo Quyết định số 

567/QĐ-ĐHNN của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN ngày 23/3/2017. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà trường về văn hóa ứng xử 

khi sử dụng mạng xã hội của viên chức, người lao động và người học ban hành kèm theo 

Quyết định số 555/QĐ- ĐHNN ngày 01/04/2020. 

3. Thực hiện nghiêm túc thông báo số 1318/TB-ĐHNN về đảm bảo công tác dạy 

học trực tuyến diễn ra an toàn và đúng quy định pháp luật của Nhà trường ngày 

13/10/2021.  

Đề nghị các chi bộ trực thuộc và các tổ chức Đoàn thể quán triệt, tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể Đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên, sinh 

viên, học sinh nắm rõ, thực hiện nghiêm túc và có hình thức kiểm tra, rà soát và hỗ trợ 

cần thiết trong quá trình giảng dạy – học tập trực tuyến đảm bảo các quy định nêu trên.  



Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ 

tịch Hội Sinh viên báo cáo tình hình thực hiện và các trường hợp phát sinh, vi phạm (nếu 

có) kịp thời về Ban Tuyên giáo Đảng ủy trước ngày 20 hàng tháng.  

 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy ĐHQGHN (để báo cáo), 

-VP, các Ban của Đảng ủy, 
- Các cấp ủy trực thuộc, 

- Các đoàn thể, 

- Lưu : VPĐU, TGĐU. 

 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 
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