
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CỦA PHÒNG PA 03 

Triển khai thực hiện Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về “tình 

hình ANTT nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới”   

Một là: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành Nghị quyết, quy chế, quy 

định, các văn bản chỉ đạo của Đảng, cơ quan chuyên môn, đoàn thể quần chúng. Phát huy dân 

chủ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người lao động, tạo sự đồng thuận, nhất trí, đảm bảo hài 

hòa lợi ích của đơn vị với lợi ích của người lao động; 

 Hai là: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước, TKV, đơn vị cho CNVC người lao động. Phát huy ứng dụng của các hệ 

thống mạng xã hội trong nắm bắt tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, xuyên tạc, 

bịa đặt của các thế lực thù địch kích động, chống phá; 

Ba là: Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của người lao 

động, xử lý sớm các vấn đề gây bức xúc trong người lao động, nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục 

quan tâm, chăm lo cải thiện điều kiện ăn ở, đi lại cho người lao động; 

Bốn là: Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ 

Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong 

tình hình mới. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các đơn vị trong xử lý 

các tình huống về ANTT. Đề cao cảnh giác, không được chủ quan, bị động, trông chờ ý kiến 

của cấp trên; 

Năm là: Chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý, xây dựng cơ chế quản lý đúng quy 

định của pháp luật theo hướng công khai minh bạch, thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, thu 

hồi công nợ, quản lý tài chính, dòng tiền; 

Sáu là: Rà soát, bổ sung phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn tại trụ sở đơn vị trong bất 

cứ tình huống nào. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường KTGS đột xuất, 

thường xuyên, không báo trước để sớm phát hiện, ngăn ngừa, kiên quyết xử lý sai phạm. 

 

      Trên đây là một số nội dung chính nhằm tăng cường công tác an ninh trật tự của Đảng ủy 

TQN gửi tới các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc để nghiêm túc triển khai thực hiện và kịp thời 

báo cáo khi có vướng mắc phát sinh. 

 

LUẬT AN NINH MẠNG 

Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an 

ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành 

vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân đồng thời quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ 

nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. 



Những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý 

Tại điều 8 – Luật An ninh mạng quy định 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên không 

gian mạng. 

Cụ thể, sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phạm an ninh 

quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các hoạt động chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; xuyên 

tạc lịch sử, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; kích động gây 

bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống; 

xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người và xúi 

giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. 

hực hiện chiến tranh mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; 

gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê 

liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

Sản xuất, sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt 

động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt 

động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng 

máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. 

Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa 

trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 

Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để 

trục lợi. 

Hành vi khác sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc vi phạm quy định của luật này. 

Tại điều 9 Luật An ninh mạng quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người vi phạm 

sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 

thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Tại điều 16 của luật cũng quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có 

nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối 

an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Đây 

là những nội dung thông tin không được đăng tải, phát tán trên không gian mạng. 

Luật An ninh mạng không kiểm soát thông tin người dùng trên mạng 

Mới đây, Bộ Công an đã giải thích các băn khoăn liên quan Luật An ninh mạng như Luật An 

ninh mạng có liên quan tới Bộ luật Hình sự hay các văn bản luật khác không? Có kiểm soát, 

làm lộ thông tin cá nhân của người sử dụng và có cấm người sử dụng Internet truy cập các 

trang mạng xã hội như Facebook, Google, Youtube... không? 

Theo Bộ Công an, Luật An ninh mạng có tính thống nhất cao với hệ thống pháp luật hiện hành 

của Việt Nam, bởi không gian mạng đã bao phủ toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. 



Luật An ninh mạng có phản ánh trực tiếp hoặc gián tiếp một số nội dung theo 29 điều của Bộ 

luật Hình sự; có liên quan tới các quy định về bảo vệ quyền con người trong Hiến pháp, Bộ 

luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản khác có liên quan; đồng thời liên quan chặt chẽ tới 

Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Bộ Công an khẳng định, Luật An ninh mạng được ban hành không kiểm soát và làm lộ thông 

tin của công dân. 

Theo Luật quy định, chỉ khi phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh 

mạng, Luật An ninh mạng mới yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin cá nhân có liên quan 

tới hành vi vi phạm pháp luật đó. 

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của 

người sử dụng có hoạt động vi phạm pháp luật, với trình tự, thủ tục nghiêm ngặt (bằng văn 

bản), được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Các quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự và các văn bản có liên quan đã quy định rõ về 

việc quản lý, sử dụng thông tin được cung cấp để phục vụ điều tra, xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật. 

Các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan phải có trách nhiệm 

bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian 

mạng. 

Các hành vi như chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ, xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay 

đổi, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật 

gia đình và đời sống riêng tư của người khác mà chưa được phép của người sử dụng hoặc trái 

quy định của pháp luật sẽ bị xử lý. 

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng nếu lạm dụng, làm lộ thông tin cá nhân của 

người sử dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Bộ Công an cũng cho biết, Luật An ninh mạng không cấm người dân truy cập Facebook, 

Google, Youtube. Người dân Việt Nam vẫn được tự do truy cập vào các trang mạng này hay 

bất kỳ trang mạng xã hội nào khác ở trong và ngoài nước. 

Luật An ninh mạng quy định các biện pháp bảo vệ về an ninh mạng cho người dân khi tham 

gia hoạt động trên các trang mạng xã hội như Facebook, Google... Tuy nhiên, người nào sử 

dụng những mạng xã hội trên hoặc bất kỳ mạng xã hội nào khác để thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Trước khi Luật An ninh mạng có hiệu lực, những vi phạm có bị xử lý? 

Theo quy định của pháp luật, Luật được ban hành không có hiệu lực hồi tố, trừ trường hợp văn 

bản luật đó có quy định hồi tố. 

Cùng với đó, Luật An minh mạng không quy định tính hồi tố. Bởi vậy, đối với tất cả các hành 

vi, nếu chiếu theo các quy định của luật này là hành vi vi phạm thì cũng sẽ không bị truy cứu 

trách nhiệm pháp lý nếu không vi phạm các quy định của luật khác như luật An toàn thông tin, 

bộ luật Dân sự. Vì thế, các hành vi được cho là vi phạm Luật An ninh mạng nếu xảy ra trước 



0h ngày 31/12/2018 sẽ không phải là hành vi vi phạm luật An ninh mạng và không bị xử lý 

theo các quy định trong Luật An ninh mạng. 

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC TNXH,  

PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS 

 

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những biện pháp hiệu quả trong 

công tác phòng ngừa tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các 

cấp, các ngành đã căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, cụ thể hóa đường 

lối, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác 

phòng chống tội phạm, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 25 

tháng 3 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Chỉ đạo 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU gắn với các chương trình mục tiêu phòng, chống tội 

phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn; Vận động các địa 

phương thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có 

tội phạm và người nghiện ma tuý” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”… 

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, các địa phương, các ngành, 

đoàn thể đã có sự đổi mới phù hợp, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp, 

thông qua các hội nghị chuyên đề, thông tin lưu động, thi tìm hiểu, văn nghệ, phát hành tờ 

rơi…Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được hơn 5.000 buổi, có trên 

300.000 lượt người tham gia; Chiếu phim vùng cao được hơn 1.200 buổi, có trên 70.000 lượt 

người xem; Biên tập và cấp phát trên 280.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho 

các huyện, thành phố; Cấp 950 đĩa DVD, xuất bản 10.500 cuốn bản tin các loại; Xây dựng trên 

100 tiểu phẩm tuyên truyền; Thực hiện 13 phóng sự truyền hình, 18 phóng sự phát thanh, 08 

chuyên mục truyền hình, 03 diễn đàn An ninh với cuộc sống, 04 chuyên đề khoa giáo trên 

sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Kạn đăng tải gần 9.500 tin, bài, ảnh nội dung 

tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác tuyên truyền vận động nhân 

dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. 

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội 

phạm được trên 1.500 buổi với 130.000 lượt người tham gia; Tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống ma túy có hơn 2400 bài thi; Phối 

hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”. Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức được 25 lớp tập huấn về tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho 

1.725 cán bộ Hội, các tuyên truyền viên và hội viên phụ nữ nòng cốt, mở rộng các câu lạc bộ 

tư vấn pháp luật, vận động gia đình hội viên không tham gia hành vi vi phạm pháp luật; Duy 

trì Câu lạc bộ “Không có người thân vi phạm pháp luật”, tổ chức 282 địa chỉ tin cậy tại cộng 

đồng, kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp cũng đã 

lồng ghép được hơn 50 lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận các cấp về công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; Tổ chức tuyên truyền được gần 80 hội nghị 

về công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS, mại dâm 

ở khu dân cư… 

Đặc biệt, việc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm 

chỉ đạo thực hiện. Qua phát động, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 3.000 nguồn tin, 

trong đó có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng Công an nắm, giải quyếtđược trên 1.000 vụ việc 

về an ninh trật tự tại cơ sở. Các mô hình để quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật 

tự ở cơ sở ngày càng được nhân rộng. Nhiều mô hình hay trong phòng ngừa tội phạm và tệ nạn 



xã hội đã được phát huy như: Tại thôn Bó Lịn, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông có mô hình 

“Tiếng mõ an ninh trật tự”; Mô hình tự quản về an ninh trật tự Tổ 17 phường Sông Cầu; Mô 

hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Mô hình đảm bảo an ninh trật 

tự trong lĩnh vực du lịch “Ba Bể - Xanh, an toàn và thân thiện”; Mô hình “Hộ an toàn - Thôn, 

bản, tổ dân phố bình yên”... Ngoài ra, các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động phòng 

ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện và hộ gia 

đình có người nghiện vay vốn từ các tổ chức tín dụng, Ngân hàng chính sách xã hội để phát 

triển sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định cuộc sống. 

Để tiếp tục cùng lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng 

ngừa tội phạm, thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

các tầng lớp nhân dân nắm chắc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, 

Nhà nước về an ninh trật tự, cũng như tình hình, hoạt động của các loại tội phạm, từ đó nâng 

cao tinh thần cảnh giác, ý thức tham gia phòng, chống tội phạm. Tăng cường tuyên truyền về 

những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm cổ vũ 

động viên và nhân rộng các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy 

hiệu quả thiết thực./. 

 

 

 

 


