ó là 1 trong 4 nguyên tc ng x trên mng xã hi c B Thông tin và truyn thông ban hành ti B quy tc ng x
trên mng xã hi ngày 17/6/2021. Theo ó, 3 nhóm i tng áp dng gm: c quan nhà nc, cán b, công viên
chc, ngi lao ng trong c quan nhà nc s dng MXH; t chc, cá nhân khác s dng MXH; nhà cung cp dch
v MXH ti Vit Nam.

B quy tc cng a ra 4 quy tc ng x chung gm: quy tc
tôn trng, tuân th pháp lut Vit Nam, tôn trng quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân; quy tc lành
mnh (hành vi, ng x trên MXH phù hp vi các giá tr o c, vn hóa, truyn thng tt p ca dân tc Vit Nam);
quy tc an toàn, bo mt thông tin (tuân th các quy nh và hng dn v bo v an toàn và bo mt thông tin;
quy tc trách nhim (chu trách nhim v các hành vi, ng x trên MXH, và phi hp vi các c quan chc nng x
lý hành vi, ni dung thông tin vi phm pháp lut).
áng chú ý, B quy tc cng khuyn cáo cá nhân/t chc s dng MXH nên s dng h, tên tht cá nhân; ch chia
s nhng thông tin có ngun chính thng, áng tin cy; có các hành vi, ng x phù hp vi nhng giá tr o c, vn
hóa; không s dng t ng gây thù hn, kích ng bo lc, phân bit vùng min, gii tính, tôn giáo; hng n xây
dng chun mc, giáo dc ý thc, to thói quen tích cc trong các hành vi ng x ca ngi dùng trên mng xã hi,
góp phn xây dng môi trng mng an toàn, lành mnh ti Vit Nam.
Toàn vn B quy tc xem ti link ính kèm (https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-874-qd-btttt-banhanh-bo-quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa-hoi-203858-d1.html)
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