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   Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước. 

 

 I. TÌNH HÌNH 

Theo thông báo Bộ Công an: Qua rà soát trên không gian mạng, phát hiện 

hàng trăm trang thông tin điện tử (TTĐT) thuộc quản lý của các cơ quan nhà 

nước (có tên miền .gov.vn) bị chèn hàng nghìn liên kết chứa nội dung quảng cáo, 

kèm theo đường dẫn tới các website cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm; đồng 

thời sử dụng các công cụ quảng cáo của công cụ tìm kiếm (Google, Bing, 

Yahoo…) để nhằm quảng bá, tăng uy tín cho website cá độ, đánh bạc trực tuyến 

trái phép và ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp. Nếu không kịp thời ngăn 

chặn, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan nhà nước, 

tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia tăng tội phạm về cá độ, 

đánh bạc, mại dâm… 

Thực trạng trên xuất phát từ các nguyên nhân sau: (1) Các tên miền thuộc 

cơ quan nhà nước (có tên miền .gov.vn) là mục tiêu hàng đầu các đối tượng tin tặc 

nhắm tới; (2) Cơ quan chủ quản các trang TTĐT không kiểm soát nội dung mà 

người dùng đăng tải (như các nội dung phần bình luận, hỏi đáp, phản ánh), cho 

phép bất kỳ ai cũng có thể đăng tải nội dung và hiển thị lên trang TTĐT; (3) 

Trang TTĐT tồn tại lỗ hổng bảo mật, bị tin tặc tấn công, khai thác, chiếm quyền 

điều khiển máy chủ, từ đó đăng tải các nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực 

tuyến, mại dâm; (4) Quản trị viên một số trang TTĐT cố tình đăng tải các nội 

dung quảng cáo nhằm mục đích cá nhân. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

- Tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, ngăn chặn hoạt 

động quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên địa bàn, lĩnh 

vực theo chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa 

phương các cấp. 

- Tiến hành rà soát, thống kê các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng 

đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang TTĐT để kịp thời gỡ bỏ các nội dung 

vi phạm (có phụ lục hướng dẫn kèm theo); 
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- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, chủ động 

rà soát, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật còn tồn tại (nếu có); xây dựng quy 

chế quản trị, vận hành trang TTĐT, trong đó, quy định rõ việc kiểm tra, kiểm 

duyệt nội dung người dùng đăng tải trước khi cho phép hiển thị lên trang TTĐT; 

bổ sung tính năng lưu trữ địa chỉ IP của người dùng khi đăng tải nội dung lên 

trang TTĐT phục vụ xác minh khi có yêu cầu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, 

ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai các mặt công tác phòng ngừa, phát 

hiện, đấu tranh với hoạt động quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên 

các trang/cổng TTĐT; tiếp tục tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác các loại tội phạm, 

hành vi vi phạm pháp luật có liên quan tạo thế chủ động không để bị động bất 

ngờ trong mọi tình huống. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài, 

công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh chấp hành đúng 

các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin; 

tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi 

trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ 

bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; không cho đăng tải, xóa các bài viết, 

hình ảnh có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên 

các trang/cổng TTĐT thuộc cơ quan nhà nước quản lý tại địa phương. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động quảng 

cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp các cơ quan, chính quyền địa phương 

ngăn chặn, bóc gỡ hoặc xóa quảng cáo có nội dung đăng tải các nội dung liên 

quan cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

trong hoạt động quảng cáo. 

4. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tuyên truyền rộng rãi đến 

Nhân dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

5. Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo tăng cường công tác tuyên truyền trong chức 

sắc, tín đồ và đồng bào DTTS về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của các loại tội 

phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tham gia cá độ, đánh bạc 

trực tuyến, mại dâm trên không gian mạng. 

6. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên nắm 

tình hình dư luận xã hội quan tâm, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát 

hiện, tố giác tội phạm trên không gian mạng, nhất là loại tội phạm liên quan cá 

độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm. 

7. Các Sở, Ban, ngành còn lại theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, 

thực hiện theo các nội dung chỉ đạo như trên. 

8. UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban, 

ngành các cấp trong việc kiểm tra, giám sát toàn diện các nội dung, biện pháp 

công tác đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm trên.  
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Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, địa 

phương báo cáo đề xuất UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo xử lý. /. 

 
 

  Nơi nhận:       

  - Như trên; 

  - TT. TU, TT.HĐND, UBND tỉnh; 

  - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

  - Phòng NC, KGVX, TH; 

  - Lưu: HCTC, PV01-CAT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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