
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SVHTTDL-VP 

V/v ngăn chặn nội dung quảng 

cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, 

mại dâm trên Cổng/Trang thông 

tin điện tử 

Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1166/CAT-

PC02 ngày 08/6/2022 của Công an tỉnh về việc ngăn chặn hoạt động đăng 

tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang 

TTĐT, Giám đốc Sở đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực 

hiện những nội dung như sau: 

1. Thực hiện rà soát các chuyên mục, bài viết có chứa nội dung quảng 

cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử (nếu có) để kịp thời gỡ bỏ theo hướng dẫn kèm theo Công văn số 

1166/CAT-PC02 ngày 08/6/2022 của Công an tỉnh Thanh Hóa. 

2. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, chủ động rà soát , khắc 

phục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật còn tồn tại; bổ sung tính năng lưu trữ IP 

của người dùng khi đăng tải nội dung trên Cổng/Trang thông tin điện tử 

nhằm phục vụ xác minh trong trường hợp cần thiết. 

3. Xây dựng quy chế quản trị, vận hành, trong đó quy định rõ việc 

kiểm tra, kiểm duyệt nội dung người dùng đăng tải trước khi cho phép thông 

tin hiển thị trên Cổng/Trang thông tin điện tử. 

Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc (để c/đ); 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vương Thị Hải Yến 
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