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Mạng xã hội đang là phương tiện truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều 

người sử dụng và ưa thích. Bên cạnh những lợi ích của mạng xã hội mang lại, đóng 
góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nhưng mạng xã hội cũng 
nảy sinh không ít vấn đề, nhiều cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng thông tin sai 

sự thật, hoặc có ứng xử thiếu văn hóa; đòi hỏi cần có những giải pháp nhằm chấn 
chỉnh. 

          
           Ngày 19/09/2022 
trường THPT Thuợng 

Cát mời nhà báo Phan 
Đăng về trao đổi với thầy 
trò nhà trường về lợi ích 

cũng như những vấn đề 
tồn tại khi giới trẻ sử 
dụng mạng xã hội sai 

mục đích.   

 Nhà báo Phan Đăng 
Trong buổi nói chuyện, nhà báo Phan Đăng đã trao đổi một số nội dung 

chính:  
1. Chúng ta sử dụng mạng xã hội để làm gì?  
2. Chúng ta nên tin vào điều gì trên mạng xã hội?  

3. Sử dụng mạng xã hội vào mục đích chính đáng sẽ rất tốt và mang lại nhiều 
lợi ích.  

4.  Bên cạnh những lợi ích tích cực, mạng xã hội vẫn còn tồn tại những tiêu 

cực, ảnh hưởng đến người dùng nếu chúng ta không am hiểu pháp luật, không tỉnh 
táo trước những thông tin trên MXH. 

5. Chúng ta hãy là người sử dụng mạng xã hội thông minh.  

6. Chúng ta cần quản lý thời gian khi sử dụng mạng xã hội. 
Có thể nói mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cuộc sống của 

chúng ta, như: Là kênh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của 
đất nước đến với Nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác; thông qua ứng dụng 
Zalo, cơ quan nhà nước cũng có thể giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, 

doanh nghiệp được dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng hơn. 



  
Hình ảnh giao lưu trong buổi chuyên đề ngoại khóa 

Người sử dụng mạng xã hội có thể gọi video ổn định, livestream, chat nhóm 
tiện ích, nhắn tin, gửi ảnh nhanh chóng, xem nhật ký bạn bè, đăng tin, bài, hình 
ảnh. Đây là phương tiện để mỗi người dân có thể bày tỏ quan điểm cá nhân, chia 

sẻ kiến thức, kinh nghiệm sống, nêu gương người tốt, việc tốt để mọi người học tập 
và làm theo; hoặc phản ánh những tiêu cực, bất hợp lý, những hành vi vi phạm 
pháp luật của tổ chức, cá nhân để cơ quan chức năng của Nhà nước xử lý theo quy 

định pháp luật. 
Thông qua mạng xã hội, các tổ chức, cá nhân có thể chia sẻ, cập nhật tin tức, 

trao đổi thông tin, tìm kiếm việc làm, giải quyết công việc hàng ngày, giao lưu, kết 

nối bạn bè, gia đình, cộng đồng, mở rộng quan hệ. . . 
 

  

Hình ảnh giao lưu trong buổi chuyên đề ngoại khóa 

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tích cực, mạng xã hội vẫn còn tồn tại 
những tiêu cực. Đặc biệt một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ có xu hướng 
nghiện mạng xã hội, mất nhiều thời gian cho việc lên mạng xã hội, điều đó dễ dẫn 

đến bị cận thị, trầm cảm, ảnh hưởng đến sức khỏe; hoặc chạy theo lối sống 
ảo. Người dùng mạng xã hội nếu không cảnh giác, thì cũng có thể có nguy cơ bị lộ 



thông tin cá nhân, bị lừa đảo về kinh tế. Không ít người lợi dụng mạng xã hội để 
đăng tin giật gân câu view, câu like. 

 

Hình ảnh giao lưu trong buổi chuyên đề ngoại khóa 

Qua buổi nói chuyện, chắc chắn bản thân chúng ta đều rút ra những bài học 
cho riêng mình:  
1. Suy nghĩ thật kỹ lưỡng, lựa chọn, kiểm chứng thông tin chính xác trước khi đăng 

lên mạng xã hội và phải có trách nhiệm với thông tin mình cung cấp, chia sẻ.  
2. Khuyến khích đưa những thông tin tích cực, những giá trị tốt đẹp của con người 
lên mạng xã hội.  

3. Không đăng thông tin, hình ảnh không đúng quy định pháp luật, hoặc không phù 
hợp với văn hóa, đạo đức của người Việt Nam… 

4. Nâng cao ý thức học tập và rèn luyện cách ứng xử trên mạng xã hội. Biết quan 
tâm, lắng nghe, chia sẻ, thông cảm đến người khác. Mọi lời nhận xét, bình luận 
phải khách quan và tế nhị; tỏ thái độ, cảm xúc phù hợp.  

5. Suy nghĩ thật kỹ lưỡng, lựa chọn, kiểm chứng thông tin chính xác trước khi đăng 
lên mạng xã hội và phải có trách nhiệm với thông tin 
mình cung cấp, chia sẻ. Khuyến khích đưa những thông tin tích cực, những giá trị 
tốt đẹp của con người lên mạng xã hội.  

  
Hình ảnh giao lưu trong buổi chuyên đề ngoại khóa 



Xây dựng môi trường văn hóa số văn minh trong bối cảnh kỷ nguyên công 
nghệ mới đã và đang tạo nên những thay đổi mạnh mẽ, cần có sự chung tay của các 
cấp ngành để tăng cường công tác giám sát, quản lý và góp phần nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ khi tham gia vào môi trường 

mạng. 
Các quy định về xử phạt trong việc sử dụng mạng xã hội: 

- Luật An ninh mạng; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung 
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP(có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020) quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện 
tử; hoặc có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

- Nghị định số 174/2013/NĐ-CP thông tin sai sự thật trên MXH, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự 
của cơ quan, tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. . . 

        Ban truyền thông 


