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LỜI GIỚI THIỆU
Sự ra đời và phát triển của mạng xã hội đã tạo ra những thời cơ và thách
thức cho tất cả các lĩnh vực của mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới với quy mô,
tính chất và mức độ khác nhau. Mạng xã hội đang trở thành phương tiện được sử
dụng phổ biến trên toàn thế giới. Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 57% dân số sử
dụng mạng xã hội. Internet và mạng xã hội đã góp phần quan trọng vào phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước; trở thành công cụ rất quen thuộc và là “một
phần tất yếu” của các tầng lớp xã hội. Mạng xã hội đã bước đầu đem lại một số
tác động tích cực đến công tác tư tưởng của Đảng. Nhiều địa phương đã chủ
động sử dụng mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu trong định hướng dư luận,
tư tưởng.
Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích do Internet và mạng xã hội mang lại,
các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng Internet, các trang mạng xã hội để
đăng tải thông tin xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá chế độ, nhất là trong
bối cảnh hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp
4.0, mạng xã hội, việc lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để chống phá
cách mạng Việt Nam càng trở nên tinh vi, phức tạp với mức độ nguy hiểm khó
lường. Điều này đã tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm
cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân giảm sút lòng tin vào sự lãnh
đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; vào chế độ và con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, Bộ Chính trị đã ban hành
Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình
hình mới”. Nghị quyết đã nêu những quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
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nhằm củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong bối cảnh toàn cầu hóa và tích
cực, chủ động hội nhập quốc tế của đất nước. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội
là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống
chính trị và mọi cán bộ, đảng viên và mỗi ngư dân.
Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay,
chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu
uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông
tin chuyên đề số 03/2021 với chủ đề “Đấu tranh ngăn chặn, phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”.
Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:
Phần I: Mạng xã hội - một số vấn đề đặt ra
Phần II: Đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái thù địch
trên mạng xã hội
Trong quá trình biên soạn ấn phẩm, chúng tôi có sử dụng một số tài liệu
từ các tạp chí và internet mà chưa có điều kiện xin phép trực tiếp tác giả. Ấn
phẩm chỉ sử dụng với mục đích làm tài liệu tham khảo nội bộ, không vì mục
đích kinh doanh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tác giả.
Mặc dù Ban Biên tập đã hết sức cố gắng, song trong quá trình biên tập,
không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Trân trọng cảm ơn!
BAN BIÊN TẬP
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PHẦN I
MẠNG XÃ HỘI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

MẠNG XÃ HỘI: ĐẶC TRƯNG, TÁC ĐỘNG
VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

 PGS, TS LƯƠNG KHẮC HIẾU
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

-

PGS, TS PHẠM VĂN CHÚC
Hội đồng Lý luận Trung ương

So với các phương tiện thông tin đại chúng truyền thống và chính
thống, mạng xã hội hiện nay mang lại cho những người quan tâm một
nguồn thông tin vô cùng sâu rộng, phong phú, đa dạng, phức tạp, đa
chiều về tính chất; thuận tiện về sử dụng, đáp ứng cao các nhu cầu của
người dùng... Qua đó, nó tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống
tinh thần, ý thức của cá nhân, xã hội và lĩnh vực công tác tư tưởng. Việc
theo dõi, điều chỉnh, kiểm soát, quản lý mạng xã hội khó khăn, phức tạp
so với các phương tiện thông tin đại chúng khác. Sự mở rộng, lan toa,
phát triển của mạng xã hội là một xu hướng khách quan và ngày càng
gia tăng mạnh. Thực trạng này đang đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách
cho lĩnh vực công tác tư tưởng.

Định dạng và bản chất của mạng xã hội
Mạng xã hội, theo biểu hiện thực tế trực tiếp, bao gồm các trang thông tin
điện tử số hóa (weblog, blog, website) hay gọi tắt là “trang mạng” (online), báo
mạng, kho lưu trữ dữ liệu thông tin mạng,... của cá nhân hoặc tổ chức (kể cả nhà
nước), quốc gia hoặc quốc tế, được thu, phát trên hệ thống đường truyền dẫn cáp
quang toàn cầu (in-tơ-nét).
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Tuy nhiên, khi tiếp cận một cách khái lược và theo hàm nghĩa ý thức
thông thường, ý thức đời thường của số đông người thì mạng xã hội được hiểu là
một môi trường thông tin - truyền thông mới mẻ, hiện đại, đặc thù. Nó bao gồm
những kênh, luồng thông tin, tin tức cụ thể về toàn bộ các lĩnh vực khác nhau
của đời sống xã hội nói chung. Nội dung thông tin này dựa trên và gắn liền với
những phương tiện, cơ sở vật chất - kỹ thuật và công nghệ về truyền thông nhất
định tương ứng. Thông tin và truyền thông của mạng xã hội khác biệt, phân biệt
với các kênh, luồng thông tin và phương tiện, cơ sở vật chất - kỹ thuật và công
nghệ của truyền thông đại chúng truyền thống, chính thống, chính thức cả về nội
dung thông tin phản ánh - tuyên truyền, lẫn về phương tiện, cơ sở truyền thông.
Các trang mạng, báo mạng,... chủ yếu đều nằm ngoài hệ thống thông tin - truyền
thông được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp, thường xuyên.
Do đó, đương nhiên chúng có nội dung không đơn thuần, đơn giản chỉ là tích
cực mà còn cả tiêu cực. Bài viết tập trung đề cập, xem xét chủ yếu ở chính khía
cạnh ấy của mạng xã hội.
Mạng xã hội có tính độc lập rất cao, vì về mặt khoa học tin học và kỹ
thuật - công nghệ truyền thông, nó gắn với hệ thống in-tơ-nét quốc tế, toàn cầu.
Cho nên, kể cả trong trường hợp đã thực hiện sự quản lý nhà nước đến mức triệt
để, quyết liệt nhất là sàng lọc thường xuyên, hoặc loại trừ tuyệt đối sự hiện diện
của nó ở phạm vi quốc gia, thì nó vẫn tồn tại khách quan trên quy mô quốc tế,
toàn cầu. Ngoài ra, với đà phát triển, tiến bộ của khoa học tin học và ngành
truyền thông hiện đại trong Cách mạng công nghệ 4.0 ngày nay, thì sẽ sớm tới
lúc in-tơ-nét vô tuyến (tức wifi, kể cả từ vệ tinh quỹ đạo địa cầu) trở nên hoàn
toàn giống như phát thanh cao tần trên sóng cực ngắn. Tức là thông tin mạng xã
hội sẽ được chuyển phát, phủ sóng với phạm vi đủ rộng và giá thành đủ rẻ ở
mức chi phí dân dụng. Khi đó, trừ khi bị phá sóng, nhiễu sóng cục bộ, hoạt động
của mạng xã hội sẽ là xuyên quốc gia, siêu quốc gia, gần như là tự do tuyệt đối,
bất kỳ ai cũng có thể tùy ý truy cập, tiếp cận cũng như ngược lại là đăng tải, phát
hành, phát tán thông tin.
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Tính độc lập cao của mạng xã hội còn do số lượng chủ thể nguồn tin - tức
cá nhân hoặc tổ chức tham gia phát mạng là vô cùng lớn. Địa chỉ (admin) của
chúng lại thường xuyên biến dạng, biến hình, dịch chuyển, thay đổi. Điều này
cũng bắt nguồn trực tiếp từ tính năng, tác dụng, tiện ích đặc biệt cao của hệ thống
in-tơ-nét đã nêu trên. Cho nên, việc theo dõi, rà soát, kiểm duyệt, ngăn chặn, hay
quản lý nói chung đối với chủ thể và nội dung thông tin của mạng xã hội đòi hỏi
phải bố trí một nguồn nhân lực, vật lực rất lớn. Riêng đối với những trang tin, báo
mạng tiếng Việt từ nước ngoài, hoặc của nước ngoài nói chung, thì trên thực tế
việc kiểm soát, loại bỏ hoàn toàn, tận gốc rõ ràng là không thể thực hiện được.
Có thể quan niệm chung về mạng xã hội bao hàm ba phương diện chính
sau: Thứ nhất, về cơ sở kỹ thuật - công nghệ truyền thông, đây là một phương
tiện truyền thông đại chúng tổng hợp, đa năng, đa dụng, tiên tiến, hiện đại. Thứ
hai, về nội dung thông tin phản ánh - tuyên truyền, đây là một kênh thông tin đại
chúng hỗn hợp, phức tạp, đa nguyên, đa chiều đặc biệt, đặc thù. Thứ ba, về chủ
thể xã hội, đây không phải là một môi trường thông tin - truyền thông hoàn toàn
“vô chủ”, hoặc của “chung nhân loại”, của cả cộng đồng, mang tính khách quan,
vô tư, rộng mở, cung cấp thông tin phục vụ cho mọi người, vì mọi người. Trên
thực tế, chủ thể của mạng xã hội chính là vô số không chỉ cá nhân, mà cả tổ
chức quốc gia, quốc tế rất cụ thể. Và chúng luôn luôn có những mục đích, mục
tiêu, ý đồ, nhiệm vụ nhất định về nhiều mặt (kể cả chính trị) của mình.
Như vậy, ứng phó một cách chủ động, kịp thời, hiệu quả với phần tác
động tiêu cực, bất lợi hiện có và sẽ còn thường xuyên tăng thêm của mạng xã
hội, đương nhiên là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đối với lĩnh vực
công tác tư tưởng hiện nay. Các giải pháp để thực hiện, hoàn thành yêu cầu,
nhiệm vụ ấy cần được hoạch định, triển khai theo hai hướng chính: giải pháp về
mặt phát triển, hiện đại hóa tin học và kỹ thuật - công nghệ truyền thông; giải
pháp về mặt tăng cường, chủ động đấu tranh, phản bác trong các nội dung
thông tin phản ánh - tuyên truyền của công tác tư tưởng.
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Đặc trưng và tác động của mạng xã hội
Mạng xã hội hoạt động, vận hành hoàn toàn gắn liền và dựa vững trên nền
vật chất, vật liệu hiện đại là hệ thống đường dây cáp quang truyền thông tin số
hóa in-tơ-nét phát triển ngày càng nhanh, mạnh. Trong gần 30 năm nay, nhất là
15 năm gần đây ở nước ta, tiện ích, giá trị của hệ thống này có thể được cung
cấp cho bất kỳ ai muốn sử dụng, khai thác như một dịch vụ thương mại thị
trường phổ thông, phổ biến, phổ cập một cách khá thuận tiện, dễ dàng và giá rẻ.
Kể cả chi phí không quá lớn ban đầu để cá nhân mua sắm, nối mạng, hòa mạng
cụm máy vi tính cá nhân, thì phương tiện thông tin này vẫn hoàn toàn có tính đại
chúng, phổ cập, bình dân, khả thi. Còn chi phí cho việc cá nhân truy cập, khai
thác thông tin từ mạng, hoặc ngược lại là trao đổi, cung cấp, phát hành thông tin
lên mạng, trên thực tế có thể được coi là không đáng kể.
Nhờ tận dụng được ưu thế của khoa tin học và ngành kỹ thuật - công nghệ
truyền thông hiện đại, mạng xã hội đồng thời tập trung, tổng hợp, tích hợp và
cùng lúc thực hiện, thực hành được các chức năng của hầu như tất cả các
phương tiện thông tin và cơ quan thông tin đại chúng dân dụng khác hiện có:
- Như một loại báo in có thể cập nhật thông tin mới tức thời, liên tục, vô số
lần trong mọi kỳ hạn; truyền dẫn, phát hành thông tin bằng tốc độ gần như tức thời
của ánh sáng, theo cự ly tối đa nửa vòng trái đất và địa bàn bao phủ tối hạn toàn cầu
với cao độ tùy thích của nhu cầu hợp lý thông thường (trần bay dân dụng).
- Như một loại báo nói cả truyền dẫn hữu tuyến lẫn truyền phát vô tuyến
âm thanh với tốc độ, cự ly, địa bàn, dung lượng quảng bá thông tin cực đại, vô
hạn. Nhưng nó còn ưu việt hơn các đài phát thanh thông thường ở chỗ, đồng
thời cung cấp cho thính giả cả “băng, đĩa ghi âm gốc” để có thể lưu giữ và tái
hiện tùy ý, dễ dàng, miễn phí.
- Như một loại báo hình cả tĩnh (photo) lẫn động (video) có thể thực hiện
thu nhận, đặc biệt là phát tán trực tuyến đơn giản, nhanh chóng; có thể được lưu
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giữ và tái hiện vô số lần, tức thời, thuận tiện.
- Như một thư viện, hay trung tâm thông tin tổng hợp với nội dung thông
tin rất phong phú, đa dạng, cập nhật; được bố trí, sắp đặt linh hoạt, hệ thống; có
thể tra cứu, khai thác thuận tiện, thường xuyên, nhanh chóng và lưu giữ, tái hiện
dễ dàng. Như một kho lưu trữ thông tin với dung lượng, bề rộng, chiều sâu vượt
trội; có thể được truy cập, sử dụng phổ biến, thường xuyên.
- Như một nhà xuất bản biên tập, kinh doanh sách điện tử (ebook) độc lập,
tự chủ, tự do; có số lượng trang chữ, bản in và đầu sách phát hành không hạn
chế. Như một tòa soạn, hay ban biên tập duy nhất thực hiện được chức năng
giao lưu trực tuyến, tức là sự tương tác thông tin trực tiếp hai chiều, tức thời,
công khai giữa tòa báo với bất kỳ ai, và trước mọi bạn đọc.
Mọi đường cáp quang truyền dẫn thông tin số hóa trong nước nếu không
hòa mạng quốc tế, thì sẽ vẫn chỉ tạo nên những môi trường thông tin - truyền
thông nội bộ ở các phạm vi, mức độ khác nhau. Một môi trường thông tin truyền thông chỉ được coi là mạng xã hội thật sự, khi đã kết nối để trở thành một
bộ phận hữu cơ của hệ thống in-tơ-nét toàn cầu mà bất kỳ cá nhân nào cũng có
thể hòa mạng, hoặc ngược lại là tách thoát tùy ý, không giới hạn.
Trong ý nghĩa ấy, sự vận hành kỹ thuật - công nghệ truyền thông thường
xuyên, bình thường của mạng xã hội mặc nhiên phải dựa trên nền vật chất, vật
liệu của hệ thống in-tơ-nét toàn cầu như một tiện ích chung nhân loại thật sự.
Mạng xã hội, trên mọi thành viên và ở mỗi thành viên của nó, luôn luôn gắn liền
trong sự liên thông, lưu thông, mở cửa với toàn bộ hệ thống đường truyền cáp
quang in-tơ-nét xuyên quốc gia, siêu quốc gia, khu vực và thế giới. Do sự tồn tại
thực tế đặc biệt, đặc thù như vậy, nên khi không tiến hành tác động, can thiệp
làm biến đổi cơ sở, nền tảng vật chất - kỹ thuật và công nghệ về truyền thông
của mạng xã hội, thì sự quản lý, kiểm soát, kiểm duyệt theo phương thức ban
hành mệnh lệnh, quyết định, quy định hành chính của quốc gia đối với nội dung
thông tin của nó, sẽ chỉ thực hiện được không đáng kể. Việc này thậm chí về cơ
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bản không thể thực hiện được, cùng lắm chỉ mang lại hiệu quả không cao.
Chính vì vậy, việc đôi khi phải đơn phương thực hiện “chặn nguồn”,
“ngắt mạng”,... hoặc sự ban hành một đạo luật về an ninh mạng quốc gia nói
chung, là điều bình thường, rất cần thiết và hoàn toàn chính đáng. Nhóm giải
pháp ứng phó thuần túy về kỹ thuật - công nghệ truyền thông, nằm ngoài lĩnh
vực phản ánh - tuyên truyền các nội dung thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội,
văn hóa,... là không thể thiếu. Song, không nên và cũng khó có thể áp dụng, thực
hiện nó một cách tuyệt đối như với các phương tiện thông tin đại chúng trong
nước. Ở đây cần xác định mức độ, giới hạn hợp lý, hiệu quả, khả thi của việc tác
động, chi phối đối với mạng xã hội, khi hội nhập vào môi trường thông tin truyền thông quốc tế. Môi trường này vừa có nền tảng vật chất - kỹ thuật và
công nghệ khách quan rất tích cực, tiến bộ, hiện đại là hệ thống in-tơ-nét, vừa
mang nội hàm chính trị - tư tưởng chủ quan phức tạp, đầy thách thức. Những
giải pháp về kỹ thuật - công nghệ truyền thông dù sao vẫn có phần thiếu năng
động, tích cực, chủ động. Tính thuyết phục và đồng thuận, kết quả và hiệu quả
của chúng chưa thật cao. Từ góc độ tính tất yếu khách quan về mặt kỹ thuật công nghệ truyền thông của hệ thống in-tơ-nét, nhìn chung sự quản lý nhà nước
ở đây khó có thể đạt tới mức độ cao như với các phương tiện thông tin đại chúng
thông thường, chính thức trong nước.
Với tính năng, tác dụng đặc hữu, đặc biệt trên đây, trên thực tế mạng xã hội
đang và sẽ trở thành một phương tiện thông tin đại chúng có hiệu lực mạnh, có
sức thu hút lớn, rẻ tiền và tiện lợi, được sử dụng nhiều, do đó có tác động xã hội
sâu rộng vào bậc nhất. Song mặt khác, trong hình thái độc lập, tự thân, nguyên
bản chưa được điều chỉnh, thay đổi bằng phương tiện kỹ thuật - công nghệ truyền
thông, thì đây cũng chính là một kênh thông tin khó định hướng, chi phối, quản lý
nhất, kể cả so với luồng thông tin đặc biệt trong nước là dư luận xã hội.
Do cơ sở kỹ thuật - công nghệ truyền thông như trên quy định, nên sẽ có vô
số chủ thể có thể dễ dàng, thường xuyên tham gia vào việc thu nhận và truyền
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phát thông tin trên mạng xã hội. Chính vì thế, thông tin mạng rất phong phú, đa
dạng, thậm chí đến mức là quá phức tạp. Nó bao gồm cả thông tin tốt lẫn thông
tin xấu, cả thật lẫn giả, cả đúng lẫn sai, cả chính thống lẫn thù địch, cả xây dựng
lẫn phá hoại, cả có định hướng và được kiểm duyệt lẫn thu/phát tùy tiện nội dung
chính trị - xã hội, văn hóa - đạo đức nhạy cảm, độc hại,... Có thể thấy, trong
trường hợp thông thường, bình thường, đơn giản nhất, thì đây là một môi trường
thông tin - truyền thông đa nguyên, tự do, tùy tiện, hỗn độn về tư tưởng, chính trị.
Đặc biệt, những nội dung thông tin ấy lại có thể được cung cấp cho tất cả
mọi người, hoặc ngược lại được tất cả mọi người phát tán tùy ý một cách tự do, cá
nhân, độc lập, bình đẳng. Cho nên, trên thực tế, ở mức độ nhất định có thể nói,
mạng xã hội đã tạo nên một môi trường thông tin - truyền thông công khai, rộng
rãi, mở ngỏ, đa diện, đa chiều. Khi chưa kết nối với mạng thông tin số hóa quốc
gia, thì nó tồn tại độc lập trên thực tế, ngoài tầm với của các cơ quan chức năng
nhà nước. Trong điều kiện ấy, nhất là ở trạng thái được truyền phát bởi sóng vô
tuyến đang ngày càng được phổ cập, “dân dụng hóa” nhờ kỹ thuật - công nghệ về
thông tin - truyền thông tiên tiến, mạng xã hội vẫn có ảnh hưởng, tác động không
nhỏ. Việc xử lý nó gần như là bất khả thi, rất khó hoặc thậm chí không thể phong
tỏa, sàng lọc, tách biệt, khoanh vùng, loại bỏ một cách tuyệt đối.
Đây là tình huống chưa hề xảy ra và cũng không thể xảy ra đối với kênh
thông tin chính thống, chính thức được kiểm soát, điều tiết chặt chẽ trên các
phương tiện truyền thông đại chúng trong nước. Điều đó nhìn chung cũng không
được đặt ra thật gay gắt, bức xúc kể cả đối với luồng thông tin trên những
phương tiện truyền thông đại chúng truyền thống từ bên ngoài hướng vào trong
nước từ trước đến nay. Bởi vì rõ ràng các phương tiện thông tin ấy vẫn có những
hạn chế cố hữu khách quan chưa thể vượt qua về kỹ thuật - công nghệ truyền
thông. Chẳng hạn, như cự ly quá ngắn của truyền hình; tính phiến diện, đơn
điệu, kém hấp dẫn (hoàn toàn không có hình ảnh) của phát thanh; sự kém thuận
lợi, tiện ích do thiếu hụt tính năng lưu giữ, tái hiện thông tin, do đó khó sắp xếp,
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hệ thống, tổng hợp của cả phát thanh lẫn truyền hình; tốc độ chậm, tính ngắt
quãng gián đoạn rời rạc của luồng thông tin, dung lượng thông tin thấp của sách
báo in, kể cả các loại băng, đĩa ghi hình ảnh, âm thanh,...
Như vậy, với những nội dung, tính chất, đặc điểm trên, trong cách hiểu
thông thường “mạng xã hội” chủ yếu là một kênh, luồng thông tin không chính
thống, không chính thức, không tích cực. Nội dung, tính chất “không tích cực” đó
thể hiện chủ yếu ở nhóm thông tin mạng về lĩnh vực chính trị - xã hội, được phát
tán bởi chủ thể truyền thông là các cá nhân có nhận thức, quan niệm chính trị mơ
hồ, lệch lạc, thiếu nghiêm túc, vô trách nhiệm, hoặc các thế lực thù địch, phản
động chống Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đó là những nội dung thông tin
không chính xác, thiếu xây dựng, thiếu thiện chí, xuyên tạc, bài xích, đối lập, bác
bỏ, phủ nhận đối với nền tảng tư tưởng - lý luận là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh; cương lĩnh, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác lãnh đạo, cầm quyền, quản lý;
đối với hoạt động thực tiễn, thực tế xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Giải pháp về công tác tư tưởng
Công tác tư tưởng là hoạt động của Đảng, Nhà nước ta, nhằm lãnh đạo,
chỉ đạo, quản lý, và ở một mức độ cao là chủ động, tích cực, trực tiếp hình
thành, xây dựng, phát huy, phát triển, sáng tạo các hiện tượng, quá trình, quan
hệ, sản phẩm, giá trị về tinh thần, ý thức, tư tưởng trong đời sống xã hội theo
định hướng xã hội chủ nghĩa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn
hóa tích cực tiến bộ của thế giới; phản ánh xu thế, khuynh hướng, khả năng,
tiềm năng vận động, phát triển của xã hội, cộng đồng và của mỗi người... qua đó
góp phần thúc đẩy, phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thực tế,
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.
Theo ý nghĩa cụ thể, trực tiếp của một ngành, lĩnh vực triển khai hoạt
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động trong thực tế, công tác tư tưởng có thể được hình dung khái quát từ một số
khía cạnh tiếp cận chính sau:
Hệ thống các nhân tố hợp thành, bao gồm chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý
(cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở); chủ thể trực tiếp triển khai
thực hiện hoạt động (đội ngũ cán bộ chuyên trách, chuyên nghiệp, chuyên môn).
Đối tượng của công tác tư tưởng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức trong hệ thống chính trị, kể cả sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang;
quần chúng nhân dân; các đối tượng theo một số cách phân chia khác theo
những tiêu chí: độ tuổi, giới tính, học vấn, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo...
Nội dung của công tác tư tưởng là tuyên truyền, quán triệt đường lối của
Đảng, chính sách của Nhà nước về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc
phòng, an ninh, đối ngoại; về ý thức chính trị, pháp luật, đạo đức, thẩm mỹ,
khoa học, triết lý, tín ngưỡng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khoa học, nhân
văn, nhân đạo, tiến bộ, dân tộc và hiện đại...
Hệ thống các hình thái, lĩnh vực hoạt động của công tác tư tưởng bao
gồm: công tác lý luận: giáo dục lý luận, nghiên cứu lý luận; công tác tuyên
truyền và cổ động: tuyên truyền, thông tin tư tưởng, báo chí, xuất bản, văn hóa,
văn nghệ; công tác khoa giáo: nghiên cứu, giảng dạy, học tập khoa học; giáo
dục, đào tạo về văn hóa, nghề (chuyên nghiệp), thể chất;...
Hệ thống các nhân tố cấu trúc của ý thức, tinh thần, tư tưởng bao gồm:
kiến thức, tri thức, quy luật,... phản ánh thế giới khách quan bên ngoài có quan
hệ với chủ thể; giá trị, lý tưởng, niềm tin, tình cảm, đạo đức, lẽ sống, lối sống,...,
phản ánh tồn tại xã hội hiện thực, thực tế, thực tiễn của con người, thể hiện sự
thống nhất giữa chủ thể và khách thể;...
Từ phân tích khái quát nội dung, tính chất, đặc điểm, hệ thống, cơ cấu,
phương thức, phương tiện,... của công tác tư tưởng, có thể thấy, mạng xã hội và
thông tin mạng mà nó phát hành, truyền tải, tác động chính là một đối tượng
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thông tin - truyền thông rộng lớn, vĩ mô mà cả hệ thống công tác tư tưởng hiện
nay phải quản lý, khai thác, kiểm soát, đấu tranh mạnh mẽ, toàn diện, sắc bén,
chủ động, thường xuyên. Điều này xuất phát chính từ chỗ, mạng xã hội đã, đang
và sẽ tác động ngày càng lớn đến đời sống tinh thần, ý thức xã hội nói chung,
công tác tư tưởng nói riêng trên tất cả các mức độ, phạm vi, khía cạnh tiếp cận,
xem xét như đã nêu.
Ở đây cần thấy rõ một số tác động cụ thể đáng chú ý của mạng xã hội, chủ
yếu ở phần nội dung thông tin không tích cực của nó nói riêng, như sau:
Truyền thông mạng xã hội có phần lấn át các phương tiện truyền thông
đại chúng chính thống khác, bao gồm cả những trang mạng chính thức, chính
thống trong nước. Mạng xã hội thu hút số lớn người truy cập nói chung, kể cả
những người làm việc trong hệ thống chính trị, đặc biệt là trí thức, thanh niên,
sinh viên, học sinh.
Thông tin mạng xã hội thách thức tính khách quan, đúng đắn của những
kiến thức, tri thức, nguyên lý, quy luật của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ
Chí Minh; của cương lĩnh, nghị quyết, đường lối, quan điểm, chủ trương của
Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam trong nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thế giới quan cá nhân
và xã hội. Mặt khác, nó dẫn đến những nhận thức, kiến thức, quan niệm, quan
điểm, tư tưởng, thế giới quan từ mơ hồ, lệch lạc, sai lầm, sai trái, đến thù địch,
phản động.
Thông tin mạng xã hội làm xói mòn, đảo lộn hệ tư tưởng, hệ giá trị, niềm
tin, đạo đức, lối sống, mục đích, lý tưởng, động cơ, tình cảm chính thống theo
định hướng xã hội chủ nghĩa và mang tính nhân văn, nhân đạo, dân tộc, tiến bộ.
Mặt khác nó dẫn đến những định hướng giá trị sống, nhu cầu, mục tiêu sai trái,
tiêu cực, phản động, chống chủ nghĩa xã hội.
Như vậy, một mặt, chúng ta cần ghi nhận một cách đầy đủ, khách quan,
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công bằng những nội dung, ảnh hưởng, tác dụng, tiện ích mang tính tích cực,
tiến bộ, hiện đại, phổ cập của thông tin mạng xã hội và truyền thông mạng xã
hội; mặt khác, chúng ta phải thận trọng, tỉnh táo chú ý xem xét, phân tích mặt tự
phát, tiêu cực, hạn chế của môi trường hay kênh, luồng thông tin - truyền thông
đặc biệt, rất mới mẻ, phức hợp và phức tạp này.
Để ứng phó, khắc phục với những vấn nạn, hệ lụy tiêu cực trên của mạng
xã hội, cần chú ý thực hiện một số phương hướng và giải pháp sau:
Một là, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chủ thể lãnh đạo,
chỉ đạo, quản lý đối với công tác tư tưởng và trong công tác tư tưởng, trước hết
là lĩnh vực hoạt động thông tin - truyền thông trên hệ thống in-tơ-nét. Quán triệt
và thực hiện tốt Luật An ninh mạng, số 24/2018/QH14, do Quốc hội khóa 14, tại
Kỳ họp thứ 5, ngày 12-6-2018 đã ban hành, để điều chỉnh các hoạt động trên
lĩnh vực này.
Hai là, chủ động, tích cực tham gia vận dụng, sử dụng, phát huy, chiếm
lĩnh, làm chủ mọi tính năng, tác dụng, lợi thế, hiệu quả khách quan tích cực của
môi trường truyền thông mạng xã hội. Kiên quyết đấu tranh phản bác những tổ
chức, cá nhân và nội dung quan điểm, luận điệu thông tin mạng sai trái, thù địch,
phản động.
Ba là, đẩy mạnh đầu tư trang bị, hiện đại hóa cơ sở kỹ thuật - công nghệ
tin học - truyền thông của công tác tư tưởng nói chung, trước hết là các cơ quan
thông tin - truyền thông mạng.
Bốn là, tiếp tục chủ động phát triển nhanh, mạnh về tổ chức, nhân lực trực
tiếp tác nghiệp thông tin - truyền thông trên mạng xã hội trong lĩnh vực công tác
tư tưởng, các lực lượng quản lý mạng và tiến hành hoạt động đấu tranh mạng
hiệu quả
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Nguồn: Tạp chí Cộng sản - 2019 - số 918 - tr.58-63
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TÁC ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 TS NGUYỄN VĂN QUANG
Học viện Chính trị khu vực III

M

-

TS NGUYỄN HẢI THANH
Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh

ạng xã hội đang trở thành phương tiện được sử dụng phổ biến

trên toàn thế giới. Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 57% dân số
sử dụng mạng xã hội. Mạng xã hội đã bước đầu đem lại một số
tác động tích cực đến công tác tư tưởng của Đảng. Nhiều địa phương đã
chủ động sử dụng mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu trong định
hướng dư luận, tư tưởng. Bên cạnh những tác động tích cực của mạng
xã hội đến công tác tư tưởng, thì các thế lực thù địch cũng đang ráo riết
tận dụng những thế mạnh của mạng xã hội để kích động, mưu đồ tấn
công vào tư tưởng xã hội nhằm đạt mục đích chống phá tư tưởng ở
nước ta. Do vậy, cần nhận diện được những thuận lợi, khó khăn qua
những tác động của mạng xã hội đối với công tác tư tưởng để có giải
pháp phù hợp.

1. Mạng xã hội
Mạng xã hội với cách gọi đầy đủ là “dịch vụ mạng xã hội” (social
network Service) được phát triển dựa trên ứng dụng của sự phát triển internet,
nhằm tạo sự kết nối con người trong xã hội với nhiều mục đích khác nhau, tạo
thành một cộng đồng không phân biệt không gian và thời gian, những người
tham gia vào dịch vụ mạng xã hội còn được gọi là cư dân mạng. Tại khoản 22,
Điều 3, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 - 07 - 2013 của Chính phủ về
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Mạng xã hội
(social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng
mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông
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tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn
(forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình
thức dịch vụ tương tự khác(1).
Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, số người dùng mạng xã hội
trên thế giới cũng ngày càng gia tăng. Một số mạng xã hội đang được sử dụng
nhiều nhất là Facebook, Youtube, Twitter, Instagram,... trong đó Facebook hiện
là mạng xã hội có lượng người tham gia lên đến 90% dân số toàn cầu, người
dùng có thể truy cập vào mạng xã hội ở bất cứ nơi đâu miễn là có internet(2).
Mọi độ tuổi, giới tính, vùng miền,... đều có thể sử dụng mạng xã hội và mạng xã
hội có thể vận hành trên tất cả các nền tảng như máy tính để bàn, máy tính xách
tay, máy tính bảng hay điện thoại thông minh miễn là các thiết bị đó có kết nối
internet. Ở đó, người dùng chia sẻ mọi ý tưởng cá nhân, đăng ảnh, đăng hoặc
phát trực tiếp các video, đồng thời thông báo về hoạt động, sự kiện trên mạng
hoặc trong thế giới thực(3). Cho nên nhìn từ góc độ văn hóa - xã hội, mạng là tập
hợp các mối quan hệ giữa các cá nhân, các nhóm, các tổ chức tương tác, giao
tiếp với nhau trên môi trường internet, nhằm thỏa mãn các nhu cầu về vật chất
và tinh thần của con người.
Theo Dương Thế Công(4) (2018), mạng xã hội mang lại những tiện ích,
nổi bật là: (1) Mạng xã hội ngày càng góp phần quan trọng trong việc củng cố
niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và
điều hành của Chính phủ; (2) góp phần tích cực vào sự phát triển nhận thức, tư
duy và kỹ năng sống của con người; (3) góp phần tích cực vào sự phát triển của
văn hóa cộng đồng và (4) góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trên lĩnh
vực văn hóa của Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh tính ưu việt mà mạng xã hội mang lại, mạng xã hội là
một thế giới ảo, người sử dụng nó quá lâu sẽ gây ra hội chứng cho rằng mọi điều
trên mạng xã hội là thật, và tạo ra sự lệ thuộc của nhiều người vào mạng xã hội
mà bản thân không ý thức được điều này. Tác giả Dương Thế Công(5) (2018)
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cũng chỉ ra những tồn tại, những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi
trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự, đó là: (1) Mạng xã hội đã và
đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành phá
hoại tư tưởng; (2) làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước; (3) tác động tiêu
cực đối với sự phát triển văn hóa - xã hội và (4) Mạng xã hội trở thành công cụ,
môi trường “màu mỡ” để tội phạm lợi dụng hoạt động. Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khi trả lời về việc phát triển các mạng xã
hội Việt Nam đã khẳng định “việc người Việt Nam dùng một mạng xã hội cũng
giống như “não người Việt Nam tập trung vào một chỗ, mà chỗ đó không nằm ở
Việt Nam”, “Đấy là an ninh quốc gia. Rất nguy hiểm”.
2. Một số tác động của mạng xã hội đối với công tác tư tưởng
hiện nay
Tác động tích cực
Một là, mạng xã hội ngày càng góp phần quan trọng trong việc phổ biến,
tuyên truyền, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào tư tưởng, đường
lối lãnh đạo của Đảng
Sự phát triển của mạng xã hội cũng như những tính năng ưu việt của nó
làm cho mọi người dễ tiếp cận được những thông tin cần thiết mà mình muốn.
Các cơ quan chức năng có thể đưa lên các trang mạng những thông tin về chủ
trương, quan điểm một cách kịp thời, làm cho việc tuyên truyền, phổ biến quan
điểm, đường lối của Đảng trở nên thuận lợi, người dân dễ dàng trao đổi trực tiếp
những quan điểm, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Điều này vừa thể hiện được
tinh thần nhân văn của Nhà nước “Công dân có quyền tự do ngôn luận” được
hiến định tại Điều 25 trong Hiến pháp 2013.
Thông tin trên mạng xã hội được lan tỏa nhanh chóng, nên quan điểm,
đường lối được người dân tiếp nhận và có điều kiện để nâng cao nhận thức, hiểu
biết về các chủ trương của Đảng. Mặt khác, mạng xã hội trở thành diễn đàn quan

16

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3/2021
trọng để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam, với tư tưởng “Đa dạng hóa, đa
phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là
bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”(6).
Thể hiện việc đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức làm công tác tư tưởng
của Đảng nhằm tận dụng tốt những ưu thế của mạng xã hội và cũng phù hợp với
xu thế phát triển của thời đại hiện nay. Mạng xã hội góp phần nâng cao uy tín, vị
thế của Việt Nam, trở thành phương tiện trong đối ngoại nhân dân, thắt chặt liên
hệ tổ chức các hoạt động giữa những đoàn thể nhân dân Việt Nam với các tổ
chức chính trị, tổ chức xã hội trên thế giới.
Hai là, mạng xã hội là diễn đàn trong đấu tranh chống lại các thế lực thù
địch, chống lại các tư tưởng phản động, thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng, Nhà nước với Nhân dân
Với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như hiện nay
không khó để nhận thấy nhiều thông tin xấu, độc hiện đang lưu hành trên mạng
xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện thuận lợi để chúng ta đoàn kết bày tỏ
chính kiến, chống lại những tư tưởng, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch
bằng một hệ thống tư tưởng, lý luận khoa học, cách mạng. Mạng xã hội được
người dân sử dụng thường xuyên, cho nên chúng ta có thể sử dụng như một
phương tiện để phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc đấu tranh với những
tư tưởng, lý luận xuyên tạc, giả hiệu, số lượng phần tử phản động, cơ hội chỉ
chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, cho nên chúng ta không khó để đấu tranh với chúng qua
phát huy vai trò của nhân dân. Bởi mỗi quan điểm, đường lối đúng đắn của
Đảng được chia sẻ rộng rãi trong nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ,
những tư tưởng tiêu cực sẽ bị loại trừ.
Người sử dụng mạng xã hội ở nước ta có lực lượng đông đảo với 57% dân
số, nên không khó phát hiện những thủ đoạn của các thế lực thù địch dù chúng
có dùng đến chiêu bài nào và tinh vi đến đâu, người dân có thể chia sẻ với nhau
để tự bảo vệ bản thân, cộng đồng trước các thông tin sai trái đó, và với tinh thần
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cảnh giác, chủ động đấu tranh, thì bản thân các thế lực thù địch khó có thể tuyên
truyền những tư tưởng phản cách mạng trước sự cảnh giác của nhân dân. Mạng
xã hội còn là diễn đàn để chia sẻ, bày tỏ quan điểm của các tầng lớp nhân dân
với những chính sách, những sự kiện của đất nước. Qua đó, các cơ quan, cán bộ
của Đảng, Nhà nước có thể nắm bắt được sự phản hồi của dư luận xã hội với
những chính sách, những vấn đề nổi cộm đang diễn ra để có sự điều chỉnh cho
phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Ý thức rõ và sâu sắc tư tưởng này, khi
sử dụng mạng xã hội, mỗi người dân luôn thể hiện được trách nhiệm của bản
thân với Đảng, với Nhà nước. Khi người dân ý thức được việc sử dụng mạng xã
hội, mỗi người dân trở thành một tuyên truyền viên, mạng xã hội không đơn
thuần chỉ là nơi trò chuyện, kinh doanh,... mà trở thành diễn đàn trong đấu tranh
chống lại các thế lực thù địch, chống lại các tư tưởng phản động, thiết lập mọi
quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Tác động tiêu cực
Một là, mạng xã hội đã và đang trở thành phương tiện hàng đầu để các
thế lực thù địch lợi dụng tiến hành phá hoại tư tưởng, chống phá công cuộc xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử phản
cách mạng đã triệt để sử dụng mạng xã hội vào hoạt động tuyên truyền phá hoại
tư tưởng. Thậm chí, “chủ nghĩa cơ hội, xét lại đề cao khẩu hiệu “tự do phê bình”
ở nhiều nước đã tấn công vào chủ nghĩa Mác, cho rằng chủ nghĩa Mác đã cũ kỹ,
lỗi thời, núp dưới khẩu hiệu “tự do phê bình” chúng lên án chủ nghĩa Mác là “bảo
thủ, giáo điều”(7). Các thế lực thù địch còn không ngừng xuyên tạc, bóp méo, phủ
nhận tư tưởng Hồ Chí Minh như “Hồ Chí Minh du nhập những tư tưởng ngoại lai
vào Việt Nam”; “Hồ Chí Minh đi trên cỗ xe Nho giáo đến với chủ nghĩa Mác Lênin”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư biện, lý thuyết, giáo điều”; “tư tưởng Hồ
Chí Minh là sự sao chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin, không phù hợp với
thực tiễn hiện nay, bởi thế, cần từ bỏ nó để “kịp đi với con đường chung mà thế
18

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3/2021
giới hiện nay đang đi”(8). Những quan niệm sai lầm này cho thấy sự thiển cận của
những người không hiểu và cố tình không hiểu tư tưởng cách mạng, khoa học,
chân chính của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cùng với việc khai thác thông tin từ các trang mạng có sẵn, các thế lực
thù địch còn lập ra nhiều trang mạng xã hội như “Dân làm báo”, “Quan làm
báo”... thường xuyên đăng tải những bài viết với lời lẽ mang tính kích động,
chống chế độ một cách điên cuồng. Lợi dụng chiêu bài phản biện xã hội, đấu
tranh chống tiêu cực, tham nhũng, đăng tải và chủ động tạo dựng những ý kiến,
nhận định không có căn cứ, những bài viết có thông tin sai lệch, không được
kiểm chứng, từ đó kết luận các chủ trương, chính sách đó là sai lầm và đòi xóa
bỏ. Đồng thời, “lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong triển khai các chính sách
phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp, như sự cố ô nhiễm môi
trường biển do Formosa gây ra ở các tỉnh miền Trung, việc thảo luận dự luật
đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt... nhằm kích động dư luận, tư tưởng bất
mãn, chống đối, tiến tới kêu gọi biểu tình, bạo loạn lật đổ chế độ”(9). Những
chiêu bài đó được thực hiện dưới nhiều hình thức, thủ đoạn chống phá nền tảng
tư tưởng của Đảng; xuyên tạc đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội; kích động
và gây chia rẽ đoàn kết nội bộ,... với tần suất liên tục, thậm chí chúng vận dụng
tư tưởng của phát xít Hitle “nói mãi sẽ phải nghe”, hoặc “một người nói không
có người nghe, nhiều người nói không có người nghe nhưng nhiều người nói,
nói nhiều lần sẽ phải nghe”. Khi sử dụng mạng xã hội không phải ai cũng đủ
tỉnh táo để nhận thức được đâu là những tin giật gân, tiêu cực, trái chiều mà
không cần quan tâm nguồn tin đó có được kiểm chứng hay không, là tin giả hay
tin thật,... đã vô tình đã tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng.
Hai là, mạng xã hội có xu hướng làm gia tăng nguy cơ lộ, lọt bí mật nhà nước.
Hiện nay, trung ương và các địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng mạng
xã hội vào công tác tuyên truyền, vào các dịch vụ công, điều này có thể có các
nguy cơ tiềm ẩn, bị tấn công bằng các mã độc, sự xâm nhập trái phép để đánh
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cắp tài khoản, lấy cắp thông tin cá nhân và các dữ liệu quan trọng của cơ quan,
tổ chức và cá nhân.
Với khoảng 55 triệu người (57% dân số) đang sử dụng mạng xã hội, nhiều
người trong số này hiểu biết về công tác bảo vệ bí mật nhà nước chưa cao, trách
nhiệm ý thức bảo mật chưa tốt, đặc biệt là có một số cán bộ, đảng viên, những
người nắm giữ thông tin quan trọng nhưng thích chia sẻ thông tin về cuộc sống,
công việc, hoạt động của cơ quan, đơn vị lên mạng xã hội làm gia tăng nguy cơ
lộ lọt bí mật nhà nước. Khi thông tin, các bí mật, nhất là bí mật nhà nước, các
vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia bị đánh cắp, các đối tượng đã đăng tải lại
các tài liệu mật trên các trang mạng xã hội, qua đó khuyến khích mọi người thu
nhận thông tin, bày tỏ quan điểm cực đoan, làm “nóng” các vấn đề xã hội, gieo
rắc sự hoài nghi, bi quan, chán nản, dẫn đến mất phương hướng chính trị, giảm
sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ, tạo nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước.
Lợi dụng vào tính phổ biến của mạng xã hội, các phần tử phản động,
chống đối Đảng, Nhà nước dễ dàng trà trộn vào đám đông lành mạnh, có cách
tiếp cận khéo léo để tìm hiểu, khai thác thông tin từ người dùng mạng xã hội mất
cảnh giác; từ đó chúng đưa ra các bài viết, lời lẽ, dẫn chứng có vẻ rất thuyết
phục từ chính các thông tin chúng đã khai thác, đánh cắp. Nhiều người không đủ
tỉnh táo về nhận thức đã dao động về tư tưởng, có những hành động không đúng
đắn, chống phá chính quyền, tham gia biểu tình, đập phá tài sản nhà nước.
Những sự việc đều được thực hiện một cách tinh vi, người sử dụng mạng xã hội
nếu không có ý thức cảnh giác, không đủ tinh tế để phân tích, chọn lọc thông tin
hữu ích nên rất dễ bị tác động, ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch, thậm chí
độc hại, gây nhiễu loạn thông tin, để lại hậu quả khôn lường cho chính bản thân
và gia đình, xã hội. Thậm chí ngay cả những thông tin đúng nhưng các thế lực
thù địch cũng tìm cách để người dùng hiểu lầm, gây bất ổn về chính trị, trật tự
an toàn xã hội, phá hoại sự phát triển kinh tế.
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3. Giải pháp phát huy vai trò tích cực của mạng xã hội đối với công
tác tư tưởng ở nước ta thời gian tới
Một là, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho mỗi cán bộ đảng
viên và quần chúng nhân dân trong sử dụng mạng xã hội
Nhận thức là một quá trình, do vậy tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng mạng
xã hội cho mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân là quá trình lâu dài,
nhưng phải được thực hiện thường xuyên và không chỉ cho cán bộ đảng viên mà
phải được thực hiện rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Cán bộ, đảng viên
nhận thức đúng đắn về tư tưởng, lý luận là điều kiện quan trọng để thể hiện quan
điểm, tư tưởng trên các nền tảng của mạng xã hội một cách đúng đắn, góp phần
vào việc xây dựng Đảng vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức.
Công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên, người dân
trong sử dụng mạng xã hội được thực hiện thường xuyên như một trong những
biện pháp để củng cố nhận thức và hành vi đúng “nói một lần không nghe nhưng
nhiều lần nói ắt sẽ có người nghe”. Cách giáo dục, phương pháp giáo dục tư
tưởng, lý luận vừa để cán bộ đảng viên, người dân hiểu được bản chất cách
mạng và khoa học thì việc sử dụng mạng xã hội cũng gắn với việc nâng cao tinh
thần cách mạng của cán bộ đảng viên, Nhân dân trong đấu tranh chống lại các
thế lực thù địch, giống như hiện tượng lây truyền tâm lý, khi hiểu đúng, hành
động đúng thì lây truyền tâm lý đem lại những tác động to lớn trong toàn xã hội,
các thế lực thù địch sẽ khó có cơ hội để xuyên tạc, đưa thông tin sai lệch.
Hai là, đổi mới hình thức tuyên truyền, thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng
Mạng xã hội đã và đang phát triển mạnh mẽ, có tính cập nhật nhanh, dễ sử
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dụng, do vậy việc đẩy mạnh sử dụng, phổ biến tư tưởng, lý luận trên mạng xã
hội thông qua các nền tảng công nghệ hiện đại là một cách làm, hướng đi mới
song cần giữ vững bản lĩnh chính trị, sự kiên định của người quản trị các trang
mạng xã hội, cách tổ chức nội dung thông tin theo hướng linh hoạt, phong phú,
nhanh, kịp thời nhưng phải dựa trên các tính toán tác động đến đối tượng một
cách có chủ đích. Hơn nữa, cần đa dạng hóa lực lượng tham gia phổ biến, tuyên
truyền, phát huy tối đa lợi thế của mạng xã hội với độ tin cậy cao, xác định rõ vị
thế của mạng xã hội trong thời đại kỹ thuật số đang được đẩy mạnh trên phạm vi
toàn quốc và các địa phương đang tích cực ứng dụng, mạng xã hội đã và đang
đem lại nhiều tiện ích cho người dân nhất là trong lĩnh vực số hóa, dịch vụ công.

Hội thảo khu vực về “Sử dụng mạng xã hội trong thông tin truyền thông”
đã diễn ra từ 18 đến 21 - 6 - 2018, tại Hà Nội (Ảnh:SN)
Ba là, người đứng đầu cần sử dụng và quản trị mạng xã hội tại cơ quan,
đơn vị, đồng thời tăng cường tương tác với cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức và người lao động
Mạng xã hội ra đời là thành tựu của nhân loại, nên việc quản trị xã hội
hiện nay cần có sự ứng dụng mạng xã hội để phục vụ cho sự phát triển của cơ
quan, đơn vị cũng như của mỗi quốc gia. Nhiều nước trên thế giới đang phấn
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đấu xây dựng quốc gia thông minh, thành phố thông minh, vì lẽ đó người đứng
đầu cần tăng cường tương tác với cán bộ đảng viên, người dân nhiều hơn thông
qua mạng xã hội để định hướng, tuyên truyền cũng như nắm được nhu cầu,
nguyện vọng của cán bộ đảng viên, người dân. Bởi mỗi chủ trương của Đảng,
chính sách của Nhà nước đến với người dân có vai trò rất lớn của người đứng
đầu trong việc truyền tải thông điệp đó, và ứng dụng của mạng xã hội với khả
năng tương tác nhanh, tạo thuận lợi để kết nối giữa Đảng, chính quyền với người
dân. Tất nhiên trong mối tương tác này mạng xã hội là phương tiện trung gian
nhưng cách sử dụng phương tiện này có ý nghĩa rất lớn đến kết quả thực hiện
công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.
Khi cấp trên, người đứng đầu sử dụng và quản trị mạng xã hội tốt, bản
thân mỗi cán bộ đảng viên, người dân đã tự ý thức được việc mình sử dụng
mạng xã hội luôn có sự kiểm tra, giám sát của cấp trên, cũng vì vậy mà bản thân
mỗi người cũng biết cách quản lý việc sử dụng mạng xã hội có ý nghĩa thiết
thực. Việc sử dụng, đưa và chia sẻ thông tin thể hiện được trách nhiệm, chuẩn
mực, tư cách của người đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động
trong cuộc sống cũng như trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa sâu rộng chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi vào cuộc sống, công
tác tư tưởng, lý luận của Đảng được nhân dân ủng hộ và bảo vệ.
Bốn là, thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng
Luật An ninh mạng đã có hiệu lực từ tháng 1 - 2019. Đây là cơ sở pháp lý
cho các cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng ngăn chặn những hành vi lợi
dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật,
xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm
của cá nhân... và ngăn chặn hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà
nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác. Đồng thời, thực hiện nghiêm
Luật An ninh mạng còn ngăn chặn được những người lợi dụng mạng xã hội để
tung tin đồn thất thiệt, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
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nhân, gây bất an trong dư luận. Đặc biệt, khi thực hiện nghiêm Luật An ninh
mạng sẽ làm lành mạnh hóa, trong sạch các thông tin trên không gian mạng, từ
đó các cơ quan Đảng, Nhà nước định hướng dư luận xã hội có hiệu quả hơn, góp
phần tạo nên hiệu quả của công tác tư tưởng đang vốn rất phức tạp hiện nay.
Tóm lại, những tác động của mạng xã hội đối với công tác tư tưởng hiện
nay vừa có cả mặt tích cực và những hạn chế. Việc ứng dụng mạng xã hội vào
việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch cần được đặt ra như một nhiệm vụ thường xuyên của Đảng,
của các cấp chính quyền. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày
càng sâu rộng, mạng xã hội sẽ ngày càng được ứng dụng rộng rãi, người đứng đầu
cũng như mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần ý thức
rõ và sâu sắc được tính hai mặt đó của mạng xã hội sẽ có tác dụng phòng vệ cho
bản thân trước mọi nguy cơ cũng như lan tỏa những giá trị tích cực mà mạng xã
hội mang lại. Mạng xã hội cần được quan tâm và sử dụng như một phương tiện
quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho nền
tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ và ngày càng phát triển
————————
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TÁC ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI
ĐỐI VỚI THÔNG TIN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 TS NGUYỄN THỊ ÁNH

-

ThS PHẠM THỊ MAI

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Bài viết tập trung trình bày những nội dung cơ bản về sự
tác động của mạng xã hội đối với thông tin lý luận chính trị ở nước ta
hiện nay - từ đó, đề xuất một số ý kiến góp phần phát huy những yếu tố
tích cực và hạn chế những tiêu cực của mạng xã hội đối với thông tin lý
luận chính trị hiện nay.

Từ khóa: Mạng xã hội; Thông tin; Thông tin lý luận chính trị; Việt Nam

T

hông tin lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác lý
luận chính trị của Đảng - đó là kết quả của một quá trình hoạt động
đồng bộ từ công tác chuẩn bị, tổ chức, nghiên cứu lý luận chính trị đến
công tác biên tập, kiểm duyệt, phát hành thông tin dưới nhiều loại hình
khác nhau. Trước sự bùng nổ của mạng xã hội và tác động của nó đến mọi mặt
của đời sống xã hội - trong đó có thông tin lý luận chính trị - đòi hỏi những
người làm công tác này cũng phải nhanh, nhạy nắm bắt được xu hướng mới để
khai thác mạng xã hội trong quá trình xử lý thông tin nhằm hướng đến mục đích
đạt được hiệu quả thông tin cao nhất.
Tác động của mạng xã hội đối với thông tin lý luận chính trị
Tác động tích cực
Mạng xã hội giúp việc phổ biến thông tin lý luận chính trị trở nên nhanh
chóng, thuận tiện, đa dạng và hiệu quả hơn
Với bất kỳ một thông tin nào, trong đó có thông tin lý luận chính trị, sự
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lan tỏa thông tin đều rất quan trọng. Thông tin càng được lan truyền, phát tán
rộng thì càng có nhiều người được tiếp nhận và thông điệp của nó càng có cơ
hội tác động mạnh mẽ đến các đối tượng. Những hoạt động, cách thức và
phương tiện truyền thông truyền thống nói chung đều bị giới hạn ở khả năng lan
truyền thông tin. Chẳng hạn, tạp chí khoa học, báo in phát hành với một số
lượng tin ra nhất định; các hội thảo, tọa đàm, thông tin chuyên đề đều bị giới
hạn bởi thời lượng và người tham dự cũng như dung lượng nội dung; phát thanh
hay truyền hình bị giới hạn bởi phạm vi phát sóng, việc nghe/xem thông tin gặp
nhiều khó khăn; ngay cả báo điện tử cũng giới hạn số lần xuất bản dù lượng
công chúng có thể đông hơn.
Mạng xã hội ra đời đã giúp thực hiện công việc “loan tin” tốt hơn. Mỗi
thông tin lý luận chính trị sau khi kiểm duyệt, được phép xuất bản, tiếp cận với
công chúng, nếu được độc giả yêu thích, ủng hộ và thấy cần thiết phải chia sẻ
cho nhiều người biết, họ sẽ đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình. Từ đó,
nhiều bạn bè của họ sẽ tiếp cận được thông tin này và tiếp tục chia sẻ nếu họ
thấy thông tin ấy thật sự có giá trị. Cứ như vậy, thông tin lý luận chính trị được
lan truyền một cách không giới hạn. Điều này tạo nên sức mạnh to lớn của mạng
xã hội đối với việc lan tỏa, phổ biến thông tin lý luận chính trị, nhất là những
mạng có lượng thành viên đông đảo lên tới hàng tỷ người như Facebook.
Mặt khác, thông tin lý luận chính trị hiện nay không chỉ được lan truyền
một cách bị động bởi những người dùng mạng xã hội mà chính những người làm
công tác thông tin lý luận cũng đã có ý thức chủ động chia sẻ thông tin đã được
kiểm duyệt đến đông đảo công chúng thông qua mạng xã hội. Để tận dụng thế
mạnh của mạng xã hội, nhiều cơ quan, đơn vị, báo chí, truyền thông... đã lập
những tài khoản riêng, những trang thông tin riêng (fanpage) trên các mạng xã
hội để phổ biến, trao đổi thông tin, nhận phản hồi từ công chúng.
Thêm vào đó, nếu như trước đây, việc xử lý thông tin sau khi đã được
duyệt chỉ là đẩy bài (xuất bản) lên báo, trình bày, tổng hợp qua các hội thảo, tọa
đàm, xuất bản ấn phẩm... sau đó ghi nhận phản hồi của độc giả thông qua khảo
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sát, thống kê, thì nay có thêm một công đoạn là đẩy bài lên mạng xã hội - một
hình thức mới chưa từng có và có thể tổng hợp, đánh giá được ngay lập tức ý
kiến phản hồi của bạn đọc. Việc đẩy tin, bài lên mạng xã hội có 2 mục đích: Lan
truyền thông tin rộng hơn và cập nhật phản hồi của độc giả về thông tin đó
nhanh hơn. Thực tế cho thấy, không ít cư dân mạng hiện nay trở thành độc giả
trung thành trên các mạng xã hội của các fanpage của các báo điện tử thay vì
đọc báo truyền thống như trước đây.
Việc lan truyền thông tin lý luận chính trị trên mạng xã hội cũng vô cùng
đơn giản, thuận tiện với chi phí rẻ “chưa từng thấy”, chỉ với một trang mạng xã
hội được lập miễn phí nhưng có thể lan truyền thông tin cho hàng vạn người
theo dõi. Mặc khác, cũng qua đó, thông tin lý luận chính trị được khai thác tối
đa giá trị khi được “xuất bản” theo cấp số nhân, điều này càng làm tăng giá trị
của nguồn thông tin lý luận chính trị cũng như sức tác động của nguồn thông tin
đến công chúng và cả xã hội.
Việc xử lý thông tin phản hồi để nắm bắt dư luận xã hội trở nên dễ dàng hơn
Ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, việc nắm bắt dư luận xã hội cũng đóng
vai trò quan trọng và được các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành quan tâm. Thực tế
hiện nay cho thấy, tính tương tác của mạng xã hội cao gấp nhiều lần tất cả các
hình thức phổ biến, trao đổi thông tin khác, kể cả báo mạng điện tử. Với mỗi
thông tin trên mạng xã hội, hàng ngàn thành viên “comment” chia sẻ sự đồng
tình hay phản đối, bộc lộ những cảm xúc cá nhân một cách vô cùng nhanh
chóng, tức thời và hầu như không có bất kỳ sự kiểm duyệt nào. Mọi giới hạn về
thời gian và khoảng cách gần như bị xóa bó. Chính sức mạnh này vừa là thế
mạnh của mạng xã hội cũng là điều khiến nhiều người lo sợ một khi sức mạnh
ấy không được kiểm soát.
Dư luận xã hội, thứ vốn rất quan trọng nhưng lại không dễ nắm bắt,
nhưng nay đã được thể hiện một cách công khai, mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Mạng xã hội, về lý thuyết là cá nhân của mỗi người như một dạng nhật ký điện
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tử, song thực tế lại là diễn đàn công cộng, nơi mà ai cũng có thể thể hiện chính
kiến, suy nghĩ của mình về một vấn đề. Thông qua đó, người làm công tác thông
tin lý luận chính trị có thể nắm bắt được thái độ của từng nhóm người trong xã
hội về các vấn đề đang nóng trong dư luận.
Với Facebook - mạng xã hội phố biến nhất hiện nay ở Việt Nam, theo
thống kê, những người sử dụng mạng xã hội trong độ tuổi từ 13-34 chiếm tới
93% số người sử dụng Facebook ở nước ta. Đây là những người trẻ, có đặc điểm
năng động, hoạt bát, am hiểu các tính năng về công nghệ thông tin, quan tâm
đến những vấn đề chính trị - xã hội, đồng thời họ thích cái tôi của bản thân. Do
đó, trên mạng xã hội, nhóm này luôn thể hiện suy nghĩ, chính kiến của mình.
Việc ghi nhận phản hồi của độc giả chính là tập trung vào nhóm đối tượng này.
Riêng về tác động hai chiều của thông tin lý luận chính trị - một trong
những yếu tố để đánh giá hiệu quả của việc phổ biến thông tin, ngay khi thông
tin lý luận chính trị được truyền tới độc giả, tạo ra hiệu ứng thì ngay lập tức, bạn
đọc có thể bày tỏ cảm xúc, ý kiến, suy nghĩ và trao đổi của mình. Mạng xã hội
không chỉ tạo thuận lợi cho độc giả tiếp nhận thông tin mà còn hỗ trợ các cơ
quan thông tin, người làm công tác thông tin lý luận chính trị khả năng giao tiếp
hai chiều với công chúng rất thuận lợi.
Thông tin phản hồi trên mạng xã hội được ghi nhận một cách nhanh
chóng, hiệu quả, góp phần không nhỏ cho việc nắm được dư luận xã hội để có
thông tin điều chỉnh kịp thời.
Tác động tiêu cực
Mạng xã hội gây nhiễu thông tin đối với nhiều thông tin lý luận chính trị,
những thông tin xuyên tạc, bóp méo các thông tin lý luận chính trị chính thống diễn
ra ngày càng phổ biến trên mạng xã hội, những thông tin chưa được kiểm chứng
này có thể thu hút hàng trăm, hàng ngàn người đọc và chia sẻ thông tin (share link)
trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Trong nhiều trường hợp, độc giả và ngay cả
các nhà quản lý cũng bị rối loạn bởi những thông tin đúng sai khó kiểm soát, nó
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làm cho độc giả bị nhiễu thông tin và gây khó khăn cho quá trình kiểm chứng và
định hướng dư luận của những người làm công tác thông tin lý luận chính trị.
Nếu như trước đây, những người chuyên trách làm công tác thông tin
đóng vai trò trung tâm, khai thác và cung cấp thông tin lý luận chính trị cho
công chúng qua các phương tiện truyền thông, sách báo... Công chúng chủ yếu
tiếp cận với các nguồn tin thông qua vai trò trung gian của người làm công tác
thông tin và hoàn toàn phụ thuộc vào sách báo, truyền thông để lựa chọn thông
tin, thì hiện nay, với sự bùng nổ của mạng xã hội, mối quan hệ này đã thay đổi,
điều này gây những khó khăn nhất định cho công tác thông tin, đặc biệt là thông
tin lý luận chính trị.
Sở dĩ mạng xã hội thường có nhiều thông tin sai, võ đoán, gây nhiễu loạn
các nguồn tin lý luận chính thống là do việc quản lý mạng xã hội rất lỏng lẻo.
Muốn lập một blog quá đơn giản, việc từ bỏ nó cũng đơn giản không kém. Tác
giả của các blog lại có quyền nặc danh gần như tuyệt đối. Nên mạng xã hội là
nơi có thể nói và làm những việc ngoài đời thật bị cấm một kiểu tự do vô chính
phủ. Ngoài ra, một nguyên nhân khác là do trên mạng xã hội có rất nhiều phần
tử xấu, cơ hội, chống phá... với mưu đồ sử dụng mạng xã hội phục vụ cho mục
tiêu mờ ám của chúng. Các thông tin phản động, xuyên tạc, công kích, bóp méo
các thông tin lý luận chính trị đang tràn lan xuất hiện trên nhiều trang mạng xã
hội, buộc các cơ quan, đơn vị, cá nhân làm công tác thông tin lý luận phải tăng
cường quản lý, kiểm soát nguồn thông tin chính thống.
Trên các trang mạng xã hội, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những bình
luận nóng nảy, khiếm nhã của công chúng với các vấn đề mà họ bức xúc. Hơn
nữa, công chúng dễ chịu sự tác động của tâm lý đám đông, nghĩa là thấy đông
người “ném đá”, dù chưa biết đúng, sai cũng hùa theo. Do đó, nếu không được
quản lý, điều hành một cách bài bản, khoa học mạng xã hội - trong đó đặc biệt là
mạng xã hội của các đơn vị làm công tác thông tin lý luận, các cơ quan báo chí...
có thể trở thành một diễn đàn vô tổ chức - nơi mà ai cũng có thể vào để công kích
lẫn nhau. Khi đó, tác hại sẽ khôn lường, thực tế gần đây đã cho thấy điều đó.
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Một số kiến nghị góp phần phát huy tác động tích cực, hạn
chế tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với thông tin lý luận
chính trị
Thứ nhất, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà
nước đối với lĩnh vực truyền thông mạng.
Mạng xã hội với những tác động của nó rõ ràng có thể phát huy vai trò
quan trọng trong thống nhất nhận thức chính trị, điều chỉnh tâm lý xã hội, đoàn
kết sức mạnh quần chúng. Tăng cường công tác thông tin lý luận chính trị trên
mạng xã hội là yêu cầu tất yếu để phát huy tối đa vai trò của nó trong bối cảnh
mới hiện nay. Đối diện với những thách thức từ tác động của mạng xã hội hiện
nay, trước tiên cần quán triệt phương châm chỉ đạo thống nhất và tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng một cách thiết thực, tạo ra những đột phá về quan điểm tư
tưởng, chỉ đạo, những sáng tạo trong hoạch định chính sách, tính khoa học trong
phương pháp thực hiện đối với lĩnh vực mới này.
Đảng phải khẳng định vai trò chủ thể và là đối tượng chịu trách nhiệm
chính trong lãnh đạo công tác thông tin lý luận chính trị nói chung và thông tin
trên mạng xã hội nói riêng, cán bộ, đảng viên phát huy việc nêu gương trong học
tập và đấu tranh với các quan điểm sai trái trên mạng, kiên trì lập trường chính
trị, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng cũng cần phân công trách
nhiệm cụ thể, đề ra yêu cầu rõ ràng đối với các cơ quan hành chính nhà nước
liên quan đến lĩnh vực này. Quan trọng nhất, Đảng phải nhận thức được vai trò
có tính quyết định trong công tác thông tin lý luận chính trị trên mạng xã hội của
cộng đồng cư dân mạng. Họ vừa là khách thể bị tác động bởi các thông tin trên
mạng xã hội, nhưng cũng lại chính là chủ thể đầu tiên có thể tuyên truyền, lan
rộng những thông tin chính thống, phản bác, đấu tranh lại những quan điểm luận
điệu sai trái; do đó, phải làm sao phát huy được tính chủ động, tính tích cực của
cộng đồng cư dân mạng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và các cơ quan, đơn
vị, tổ chức, cá nhân liên quan.
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Thứ hai, nhận diện, đánh giá và hạn chế tác động của các thông tin lý
luận chính trị sai lệch trên mạng xã hội.
Sự tồn tại của thông tin sai lệch, sai trái, thù địch trên mạng xã hội là sự
tồn tại tất yếu do những nhu cầu nội tại của người truyền tin, người tiếp nhận
thông tin xã hội và do chính bản chất của thông tin xã hội. Chừng nào mạng xã
hội còn được sử dụng thì chúng ta cần chấp nhận cả những tích cực cũng như
mặt tiêu cực của nó trong chuyển tải thông tin xã hội. Nhận thức như vậy để
thấy rõ công tác thông tin lý luận chính trị trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội,
đặc biệt là việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ quan điểm
tư tưởng của Đảng là vô cùng cần thiết nhưng không dễ dàng và đơn giản.
Giải quyết vấn đề này cần xác định phương hướng rõ ràng và cần có hệ
thống những giải pháp hữu hiệu trước mắt cũng như lâu dài: Những biện pháp
trước mắt chỉ có tính chất tình thế, những biện pháp lâu dài cần có sự tác động
nhiều chiều, liên tục mới có thể đem lại hiệu quả. Do vậy, hiện tại, nhận diện,
đánh giá và hạn chế được sự tồn tại của dạng thông tin này trên mạng xã hội
chính là thành quả đầu tiên trong bối cảnh hiện nay.
Thứ ba, dự báo xu hướng phát triển của thông tin lý luận chính trị trong
bối cảnh bùng nổ mạng xã hội.
Trong tương lai, cả thông tin lý luận chính trị và mạng xã hội đều sẽ có
những bước phát triển vượt bậc. Thông tin lý luận chính trị ngày càng đa dạng,
phong phú, đầy đủ cả về nội dung và hình thức phổ biến thông tin chia theo nhóm
công chúng. Các mạng xã hội cũng có sự cạnh tranh để gia tăng số lượng người
sử dụng, những mạng xã hội nào càng có nhiều tính năng, tiện ích thì càng có
nhiều người sử dụng. Số người truy cập mạng xã hội để tìm kiếm thông tin (bao
gồm cả thông tin lý luận chính trị) ngày càng nhiều, điều này tác động trực tiếp
đến cách thức phổ biến thông tin lý luận chính trị trong bối cảnh mới hiện nay.
Trong sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như vậy, các đơn vị, tổ
chức, cá nhân làm công tác thông tin lý luận chính trị cần và đã bước đầu có
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những sự thay đổi, điều chỉnh để thích nghi. Theo đó, sử dụng mạng xã hội
chính là một trong những cách làm mới với sự tham gia của chính công chúng,
độc giả vào quá trình thông tin. Thông tin lý luận chính trị nói chung và phổ
biến thông tin lý luận chính trị nói riêng phải chấp nhận thực tế “sống chung”
với mạng xã hội. Quan trọng là những người làm công tác thông tin lý luận
chính trị phải biết khai thác thế mạnh của mạng xã hội để phát huy vai trò, giá trị
của thông tin lý luận chính trị. Thông tin lý luận chính trị không nên và không
thể đứng ngoài mạng xã hội, thay vào đó, cần phải liên kết để cùng phát triển.
Không thể phủ nhận rằng, thông tin lý luận chính trị trong những năm qua
đã đạt được nhiều kết quả và có sự phát triển vượt bậc. Tuy vậy, không có nghĩa
là thông tin đã có thể lan tỏa khắp mọi nơi trong xã hội, vẫn có những địa hạt,
những khoảng trống mà thông tin lý luận chính trị chưa thể vươn tới với các
hình thức phổ biến tin chính thống của mình và cần phải có sự trợ giúp của
mạng xã hội, được điều hành bởi các “nhà báo công dân” trên khắp thế giới. Chỉ
có như vậy, thông tin lý luận chính trị mới có thể “phủ sóng” trên mạng một
cách hiệu quả trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội hiện nay
——————————
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NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
CỦA MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI CHỦ THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐẢNG

 TS LƯƠNG NGỌC VĨNH
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhận ngày 8 tháng 02 năm 2020; chấp nhận đăng ngày 05 tháng 3 năm 2020.
Tóm tắt: Sự ra đời và phát triển của mạng xã hội đã tạo ra những
thời cơ và thách thức cho tất cả các lĩnh vực của mọi quốc gia, dân tộc
trên thế giới ở quy mô, tính chất và mức độ khác nhau. Khi xem xét,
công tác tuyên truyền như là một hoạt động truyền bá tư tưởng của
Đảng, mạng xã hội sẽ tạo ra cả cơ hội và thách thức cho các yếu tố cấu
thành của nó, bao gồm: chủ thể, đối tượng, nội dung, phương thức,
phương tiện và hiệu quả tuyên truyền. Trong khuôn khổ bài viết này,
chúng tôi chỉ đề cập đến những cơ hội và thách thức mà mạng xã hội đặt
ra cho chủ thể và đối tượng tuyên truyền.

Từ khoá: mạng xã hội; công tác tuyên truyền; thời cơ; thách thức; cư
dân mạng.
Abstract: The birth and development of social media has created
both opportunities and challenges for each of the countries and nations
in the world at different extent. As political communication is seen as the
promotion of Party’s ideology, social media brings about both the
opportunities and challenges for its components, including the subject,
object, content, method, means and effectiveness. In this article, the
author focuses the discussion on the opportunities and challenges for
the subject and object of political communication.
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I. Những cơ hội và thách thức đối với chủ thể công tác tuyên truyền
1. Những cơ hội đối với chủ thể công tác tuyên truyền
Công tác tuyên truyền bao gồm hai hoạt động cơ bản là hoạt động lãnh
đạo, quản lý và hoạt động truyền bá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà
nước đến đối tượng là cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Gắn liền với
các hoạt động lãnh đạo, quản lý là các chủ thể tương ứng bao gồm: chủ thể lãnh
đạo, quản lý và chủ thể trực tiếp làm công tác tuyên truyền.
1.1. Đối với chủ thể lãnh đạo, quản lý công tác tuyên truyền
Chủ thể lãnh đạo, quản lý công tác tuyên truyền bao gồm: cấp ủy các cấp,
cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí của Đảng.
- Tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo,
quản lý.
Người lãnh đạo, quản lý nói chung đều phải có phông kiến thức rộng,
thành thục kỹ năng lãnh đạo, quản lý và am hiểu sâu sắc lĩnh vực mình phụ
trách. Mạng xã hội (MXH) làm gia tăng nguồn cung cấp và lưu chuyển thông tin
trên phạm vi toàn cầu. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để các cơ quan và cán
bộ lãnh đạo, quản lý về công tác tuyên truyền tự học hỏi, nâng cao nhận thức,
năng lực tư duy trước một thế giới rộng lớn, vô cùng phong phú và luôn thay
đổi. Nhờ MXH, cán bộ lãnh đạo, quản lý có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ
đồng nghiệp trong nước, nghiên cứu từ các tài liệu quốc tế, các khóa học online,
các cuộc tọa đàm, trao đổi, hội thảo về kiến thức và kỹ năng lãnh đạo để phát
triển bản thân.
- Tạo ra cơ hội nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý.
Với người lãnh đạo, quản lý thì thông tin là nguồn đầu vào vô cùng quan
trọng để đưa ra quyết sách của mình. Sự phát triển mạnh mẽ của MXH sẽ mang
đến cho người lãnh đạo, quản lý nguồn thông tin vô cùng phong phú, nhiều
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chiều, nhanh chóng. Trên cơ sở nguồn thông tin mà MXH cung cấp, cùng với sự
trợ giúp của các thuật toán sẽ tạo ra một hệ thống phương pháp, phương tiện xử
lý thông tin hiện đại mà người lãnh đạo, quản lý có thể dựa vào đó để hoạch
định các chiến lược, chương trình, kế hoạch.
MXH còn tạo ra các nguồn lực, phương tiện phong phú, hiện đại cho việc
theo dõi, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết quá trình tổ
chức thực hiện quan điểm, chủ trương, chính sách và luật pháp của Đảng, Nhà
nước về công tác tuyên truyền một cách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn
so với trước đây. Thông qua sử dụng các nhóm, diễn đàn trên MXH, người lãnh
đạo, quản lý có thể nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên trong tổ
chức mình một cách thuận lợi, nhờ đó có thể giảm bớt được tình trạng hội họp,
công văn, giấy tờ vốn thường gây chậm trễ và tốn kém. Nhờ MXH, các cơ quan
làm công tác tuyên truyền cũng có thể xây dựng thành “cơ quan thông minh”.
Đây cũng là cơ hội rất thuận lợi để các cơ quan làm công tác tuyên truyền rà
soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của
Đảng và xu thế phát triển trên thế giới hiện nay.
1.2. Cơ hội đối với chủ thể trực tiếp làm công tác tuyên truyền
Chủ thể trực tiếp làm công tác tuyên truyền bao gồm: đội ngũ cán bộ
tuyên giáo, cán bộ giảng dạy lý luận chính trị, cán bộ thông tin, truyền thông,
phóng viên báo chí, báo cáo viên, tuyên truyền viên,... gọi chung là cán bộ tuyên
truyền. Đối với những người trực tiếp làm công tác tuyên truyền, MXH thực sự
là phương tiện hữu ích trong công việc của họ.
- Là phương tiện nắm bắt tư tưởng, nhu cầu đối tượng và truyền tải
thông tin.
MXH là nơi bộc lộ tư tưởng, tình cảm, nhu cầu, sở thích, mối quan tâm
của các tầng lớp trong xã hội. Bằng các thuật toán, bộ lọc thông tin, cán bộ
tuyên truyền hoàn toàn có thể xác định được bối cảnh, cảm xúc và tâm trạng của
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đối tượng thông qua ngôn ngữ, hình ảnh công khai trên MXH của họ. Dựa trên
số lượng người tham gia và diễn biến thảo luận, tần suất xuất hiện của các từ
khóa, hot trend, spotlight,... sẽ giúp cán bộ tuyên truyền phát hiện ra các chủ đề
đang được quan tâm nhất, thảo luận nhiều nhất. Đó chính là cơ sở để cán bộ
tuyên truyền xây dựng thông điệp tuyên truyền, giúp tăng khả năng tiếp cận và
tương tác với đối tượng.
MXH là công cụ kết nối, chia sẻ thông tin, tình cảm rất hữu hiệu, nếu cán
bộ tuyên truyền biết tận dụng mặt tích cực của MXH thì sẽ biến MXH thành một
phương tiện, một kênh hữu ích để truyền bá chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng, Nhà nước, đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù
địch, lệch lạc một cách hiệu quả. Trong khi chưa làm chủ được công nghệ và có
nguồn kinh phí xây dựng được MXH riêng, người tuyên truyền có thể tận dụng
các MXH sẵn có để truyền thông những nội dung công khai. Chẳng hạn có thể
sử dụng Youtube để đăng tải các bài giảng bằng video clip, dùng Zalo để chuyển
tải ảnh chụp các văn bản mà không cần giấy tờ tốn kém, mất thời gian chuyển
giao qua đường công văn. Thay vì tổ chức các lớp học, hội nghị, hội thảo, chủ
thể tuyên truyền có thể dùng livestream để truyền tải thông tin trực tiếp với hàng
nghìn, hàng triệu người tham dự ngay một lúc với chi phí tiết kiệm nhất.
- Mở mang kiến thức, tư duy linh hoạt, nhạy bén, thể hiện giá trị bản thân.
MXH giúp cho cán bộ tuyên truyền dễ dàng nắm bắt được thông tin trên
phạm vi toàn cầu. Sự kết nối rộng rãi khiến cho người làm tuyên truyền có thể
tham gia nhiều khóa học online trên các MXH để nâng cao trình độ, nhưng đồng
thời cũng dễ dàng phô diễn sự khác biệt, cái mới, cái độc đáo của mỗi cá nhân.
Nhờ nguồn thông tin nhanh, đa dạng, nhiều chiều của MXH, cán bộ tuyên
truyền sẽ có tư duy linh hoạt, cởi mở hơn, giảm bớt tình trạng tư duy và phong
cách làm việc khô cứng, một chiều, áp đặt như trước đây. Thêm vào đó, cán bộ
tuyên truyền sẽ có nhiều chất liệu hơn để làm luận cứ, luận chứng, từ đó cung
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cấp thông tin cho đối tượng có chất lượng tốt hơn, toàn diện và sâu sắc hơn.
MXH đã hình thành tầng lớp KOLs (Key Opinion Leader), Influencers,
Vbloggers... Những người mà thông tin, quan điểm của họ có sức thu hút, ảnh
hưởng, được “cư dân mạng” chia sẻ, khuếch tán nhanh trên phạm vi rộng. Nếu
cán bộ tuyên truyền cũng phấn đấu tự mình trở thành những người như vậy thì
sức lan tỏa phạm vi ảnh hưởng của công tác tuyên truyền sẽ rất rộng rãi, thu hút
được giới trẻ.
- Bình đẳng, gần gũi với đối tượng và bám sát thực tiễn đời sống hơn.
MXH ra đời khiến cho công chúng giờ đây nắm được nguồn thông tin dồi
dào, thậm chí còn nhanh hơn, nhiều hơn cán bộ tuyên truyền. Điều đó làm mất
đi “độc quyền” thông tin của cán bộ tuyên truyền, khiến đối tượng và chủ thể trở
nên bình đẳng hơn. Đối tượng tuyên truyền hoàn toàn có thể trao đổi, bày tỏ thái
độ trực tiếp hoặc gián tiếp với cán bộ tuyên truyền một cách dễ dàng thông qua
comment, ấn nút like, gửi biểu tượng trên MXH. Điều này giúp cán bộ tuyên
truyền gần gũi, nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đối tượng, khắc
phục phong cách làm việc quan liêu, hành chính như trước đây.
- Giúp cán bộ tuyên truyền hoàn thiện bản thân, nâng cao uy tín cá nhân.
Khi tham gia MXH một cách công khai, nếu cán bộ tuyên truyền có phát
ngôn, hình ảnh không chuẩn mực, trái ngược với phát ngôn và hình ảnh trên bục
giảng, trên diễn đàn hội nghị, phương tiện truyền thông hoặc trái với những nội
dung mình tuyên truyền thì ngay lập tức sẽ nhận được phản ứng tiêu cực từ “cư
dân mạng”. Vì vậy, cán bộ tuyên truyền luôn phải tự trau dồi nhân cách, hoàn
thiện bản thân, thận trọng khi viết status, comment hoặc đưa những hình ảnh lên
MXH để không tổn hại đến uy tín cá nhân, đồng thời cũng là hình ảnh cán bộ
tuyên truyền của Đảng. Ngược lại, những cán bộ tuyên truyền mẫu mực, có uy
tín, có sản phẩm tuyên truyền hấp dẫn thì cũng có thể trở thành những người nổi
tiếng nhờ thông tin lan truyền nhanh chóng và rộng rãi trên MXH.
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2. Những thách thức đối với chủ thể tuyên truyền
2.1. Đối với chủ thể lãnh đạo, quản lý hoạt động tuyên truyền
- Nhiều thông tin sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của người lãnh đạo, quản lý.
Với sự phát triển bùng nổ của các MXH như Facebook, Youtube,
Instagram,... tin tức trở nên tràn ngập và áp đảo các nguồn tin của báo chí chính
thống cả về tốc độ và số lượng. Giờ đây, các phương tiện tuyên truyền chính
thống sẽ không còn làm chủ được dư luận xã hội, thậm chí bị dư luận xã hội
điều khiển hoặc chạy theo những vấn đề mà MXH khởi xướng.
Một số MXH đặt máy chủ ở nước ngoài, khiến các cơ quan phụ trách
tuyên truyền rất khó kiểm soát những thông tin xấu, tin giả. Người quản lý giờ
đây không thể ra mệnh lệnh, áp đặt một chiều từ trên xuống hoặc cấm đoán vì
MXH có thể làm được các công việc mà nhà quản lý không cho phép. Trưởng
ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã khẳng định: “Với những tác
động nhiều chiều, có thể xem không gian mạng như “miền chiến sự thứ năm”, ở
đó, truyền thông xã hội đóng vai trò là một thứ “quyền lực”, vượt mặt truyền
thông chính thống, thách thức các biện pháp quản lý hành chính và kỹ thuật của
tất cả các quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển(1).
- Người quản lý sẽ chịu áp lực lớn từ các nguồn thông tin từ nhiều phía.
MXH không chỉ có thể làm suy yếu vai trò của quản lý mà còn gây áp lực
đối với các cơ quan quản lý truyền thông. Áp lực bên ngoài do thông tin từ các
trang mạng quốc tế tràn vào ồ ạt một cách thiếu chọn lọc. Áp lực từ dưới lên
xuất phát từ nguồn thông tin phản ánh tâm tư, nguyện vọng, phản biện chính
sách của người dân do xu thế dân chủ hóa đời sống xã hội ngày càng rộng rãi và
sự trợ giúp đắc lực của MXH. Kinh nghiệm ở các nước Bắc Phi trong “Cách
mạng Mùa xuân Ả rập” cho thấy, nếu không kiểm soát được các phương tiện
truyền thông xã hội và từ sự tập hợp của MXH, dân chúng có thể chuyển đổi trật
tự xã hội đương thời thông qua các cuộc bạo loạn chính trị dễ dàng.
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2.2. Đối với chủ thể trực tiếp làm công tác tuyên truyền
- Dễ mất phương hướng, lung lạc niềm tin, suy giảm nhiệt huyết cách mạng.
Cán bộ tuyên truyền trước đây thường chỉ nắm được nguồn thông tin một
chiều từ trên xuống, trong đó chiếm phần lớn là thông tin tích cực, mang tính
chuẩn mực, khuôn mẫu. MXH ra đời mở ra một cánh cửa khác cung cấp cho họ
nguồn thông tin dồi dào, nhanh chóng, chứa đựng cảm xúc và vô cùng sinh động,
trong đó có rất nhiều thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin giả, thông tin tiêu
cực, các quan điểm sai trái, thù địch. Tâm lý chung của con người là luôn hướng
tới cái mới lạ, thích “tự do”, nếu cán bộ tuyên truyền không có thế giới quan,
phương pháp luận khoa học, thiếu bản lĩnh, lập trường chính trị để soi chiếu tìm
ra bản chất của sự việc, sự kiện thì rất dễ hoang mang, dẫn tới suy thoái tư tưởng
chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Có thể nói thông tin trên MXH như là
liều thuốc thử đối với bản lĩnh chính trị, lập trường của cán bộ tuyên truyền.
- Hạn chế tư duy lý luận, hành động theo cảm xúc, chạy theo sự vụ.
Thông thường cán bộ tuyên truyền sau khi tiếp nhận thông tin cần phải có
thời gian chuyển hóa thông tin của tổ chức thành của mình. Họ cần có thời gian
nghiền ngẫm, suy nghĩ để nhận thức được bản chất vấn đề tuyên truyền, trên cơ
sở đó tìm ra phương pháp diễn đạt tối ưu để chuyển tải đến đối tượng. Tuy
nhiên, khả năng nhận thức và xử lý thông tin của con người có giới hạn nhất
định. Trong khi MXH cung cấp thông tin dồn dập, nhiều chiều dễ gây rối, tạo áp
lực và căng thẳng thần kinh cho cán bộ tuyên truyền. Điều này có thể làm cho
cán bộ tuyên truyền mất khả năng phân tích, đánh giá tìm ra bản chất sự việc,
phân biệt tin giả, tin thật, từ đó dễ có phát ngôn và hành động thiếu chín chắn,
chạy theo dư luận xã hội.
Mặt khác, do thông tin trên MXH thường chứa đựng cảm xúc nên dễ tác
động làm biến đổi trạng thái tâm lý, cảm xúc của cán bộ tuyên truyền. Sự biến
đổi của cảm xúc, tâm trạng theo nguồn thông tin từ MXH có ảnh hưởng rất lớn
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đến tâm trạng của cán bộ tuyên truyền khi xuất hiện trước công chúng.
- Bị chi phối về thời gian dành cho nghiên cứu, dễ trở thành nạn nhân của
“cư dân mạng”.
Hiện nay, MXH chiếm rất nhiều thời gian của con người, nhất là lớp trẻ.
Một trong những yêu cầu cơ bản của cán bộ tuyên truyền là phải học tập, nghiên
cứu am hiểu sâu sắc về lý luận chính trị. Trong khi nghiên cứu lý luận chính trị
là một công việc rất khô khan, nhàm chán, thì MXH lại cung cấp thông tin kịp
thời, hình thức phong phú, hấp dẫn. Điều này nhất định sẽ chi phối đến thời gian
học tập, nghiên cứu của cán bộ tuyên truyền.
Hiện nay, công tác tuyên truyền ngày càng đặt ra yêu cầu cao, bị giám sát
và phản biện mạnh mẽ và tức thời. Qua MXH, người làm tuyên truyền ngay lập
tức nhận được thông tin phản hồi về sản phẩm của mình. Nếu chất lượng bài
nói, bài viết của cán bộ tuyên truyền có sai sót, phát ngôn “nhỡ miệng”, thể hiện
thái độ cảm xúc thiếu kiểm soát thì rất dễ bị “ném đá”, bị bôi nhọ, xúc phạm,
làm mất uy tín.
MXH ra đời cho phép các hình thức tuyên truyền online, kỹ thuật mô
phỏng,... khiến vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên vốn có ưu thế về sử
dụng yếu tố phi ngôn ngữ và giao tiếp trực tiếp sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.
II. Những cơ hội và thách thức đối với đối tượng tuyên truyền
1. Những cơ hội đối với đối tượng tuyên truyền
- Trình độ nhận thức, tính chủ động trong lĩnh hội nội dung tuyên truyền
tăng lên.
Ưu thế lớn nhất của MXH hiện nay đó là cung cấp nguồn thông tin vô tận,
nhiều chiều, nhanh chóng, kịp thời. Theo kết quả khảo sát của chúng tôi trong
năm 2019(2), có tới 70,78% người sử dụng MXH để nắm bắt thông tin về mọi
mặt đời sống, 67,5% để học hỏi nâng cao kiến thức. Do vậy, cùng với hệ thống
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giáo dục, đào tạo và truyền thông đại chúng khác, MXH trở thành một “trường
học lớn” cung cấp thông tin, tri thức cho người dùng.
Theo V.I.Lênin, người mù chữ đứng ngoài chính trị, hiệu quả tuyên truyền
phụ thuộc rất lớn vào trình độ của người dân. Thông tin, tri thức về lý luận chính
trị, đường lối, quan điểm của Đảng vốn rất khô khan, trừu tượng, trình độ dân trí
tăng lên là một cơ hội rất thuận lợi cho công tác tuyên truyền của Đảng.
Được tự do thể hiện chính kiến và cảm xúc của bản thân.
Việt Nam thuộc các dân tộc vùng Á Đông chịu ảnh hưởng của lễ giáo
phong kiến nên người dân thường có lối sống khép kín, ít bày tỏ cái tôi cá nhân
và nhiều lý do khác nữa khiến cho văn hóa tranh luận chính trị ở Việt Nam còn
rất hạn chế. MXH ra đời trở thành công cụ giúp cho người dân từng bước phá bỏ
thói quen đứng ngoài chính trị. Nhờ MXH, người dân có thể bày tỏ chính kiến
của mình. Đây chính là một biểu hiện của quá trình dân chủ hóa đời sống chính
trị của đất nước, tạo điều kiện rất thuận lợi cho công tác tuyên truyền, giáo dục
tư tưởng của Đảng.
Nhờ có MXH mà những cảm xúc của đối tượng như: đồng tình hay phản
đối, lạc quan hay bi quan, chán nản, bức xúc đều được tự do biểu đạt. Khi những
cảm xúc tâm trạng giống nhau sẽ dễ dàng tạo sự đồng cảm, chia sẻ, lan tỏa trên
MXH. Nhờ đó những tâm trạng tích cực, niềm tin, lạc quan cách mạng có sức
lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ người dân trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu,
lý tưởng của Đảng.
- Đối tượng vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa là người sáng tạo và
cung cấp thông tin.
Trước đây, dù đã rất cố gắng đổi mới thì tuyên truyền truyền thống vẫn
mang tính độc quyền, dòng chảy thông tin chủ yếu là từ một phía từ trên xuống.
Đối tượng tuyên truyền thường tiếp nhận thông tin một cách thụ động. Ngày nay
với sự trợ giúp của MXH, đối tượng có quyền tiếp thu một cách chủ động, tùy
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theo nhu cầu, sở thích của mình, được tham gia vào quá trình xây dựng nội
dung. Không chỉ có thể trở thành người cung cấp thông tin, vận động, gây ảnh
hưởng tới người khác, công chúng còn có thể ấn nút “chặn” để loại bỏ thông tín
không cần thiết.
2. Những thách thức đối với đối tượng tuyên truyền
- Dễ mất phương hướng trước luồng thông tin dồn dập, đa chiều.
Đối tượng sử dụng MXH rất đa dạng, nhưng đa số là giới trẻ - những
người chưa có một nền tảng kiến thức lý luận, chưa từng trải. Trước luồng thông
tin đa chiều, trong đó không ít tin giả, bịa đặt, thiếu chính xác họ rất khó có thể
đứng ngoài tầm ảnh hưởng của chúng. Đặc biệt là trên MXH rất ít thông tin
mang tính chính trị, mà chủ yếu là cảm xúc tức thời. Người dùng MXH rất dễ bị
thao túng bởi thông tin, dễ bị kích động lôi kéo, hành động mất kiểm soát. Khi
tiếp xúc với thông tin xấu độc trên mạng, công chúng rất khó để kiểm chứng, do
đó dễ hoang mang, lo lắng bi quan, bức xúc, đồng thời hình thành tâm thế phản
kháng khi tiếp thu thông tin chính thống.
- Quan tâm nhiều những thông tin thiết thực, ngắn gọn, mang cảm xúc
hơn những thông tin chính thống.
MXH khiến cho con người giờ đây thích thông tin ngắn, hơn thông tin dài,
thích hình ảnh và video clip hơn các thông điệp bằng văn bản. Vì vậy, những
thông tin nhanh, gần gũi với cuộc sống, chỉ mang tính giải trí nhằm thỏa mãn nhu
cầu hiểu biết ban đầu, không cần phải suy ngẫm, chứa đựng nhiều cảm xúc sẽ
được quan tâm nhiều hơn. Một bộ phận cư dân mạng thường có xu hướng quan
tâm, thích (like), chia sẻ (share) thông tin giật gân, tiêu cực, trái chiều hơn thông
tin tích cực một cách vô tình hoặc vô ý, bất chấp hậu quả. Nhiều người cho rằng
MXH chỉ là ảo, không phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn, hành xử của
mình. Tâm lý đó cộng hưởng với các công cụ tạo ra để thu hút người dùng của
MXH làm cho việc phát tán thông tin xấu độc trở nên dễ dàng và nguy hiểm.
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- Hành động theo kinh nghiệm và cảm xúc, có xu hướng bảo thủ hơn.
Người sử dụng MXH thường hành động nông nổi theo cảm xúc và thiếu
lý trí, phụ thuộc vào tâm trạng vui, buồn, lo âu, bi quan của chính họ. Hành động
đó có thể mang lại hiệu quả tích cực nếu biết khơi gợi vào mục đích đúng đắn
nhưng nó cũng có sức tàn phá ghê gớm đối với xã hội. Tiếp xúc nhiều với thông
tin trên MXH, cư dân mạng thường không làm chủ được cảm xúc, vui buồn theo
người khác, dẫn đến tâm lý thất thường, khó đoán trước. Từ đây, hình thành tâm
lý bầy đàn, lối sống ảo, rất khó tiếp thu các thông tin tuyên truyền chính thống.
Họ cũng không quan tâm nhiều đến luận cứ, luận chứng, hành động bột phát,
bảo thủ và nông nổi và có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Dưới tác động của MXH, đối tượng tuyên truyền cũng rất khó để đối phó
với những tin đồn, bởi nó dễ dàng nảy sinh và lan tỏa trên không gian mạng.
Công chúng thường dễ tin vào những lời đồn đại cùng chiều với những thành
kiến có sẵn trong đầu họ và nhanh chóng lây lan đến hàng triệu người. Họ
thường dễ tin vào những người có sức ảnh hưởng, trang cá nhân có lượt người
theo dõi nhiều như các KOLs, Vblogger, hotblogger,... Đôi khi tin tưởng một
cách tuyệt đối thậm chí hơn cả các tổ chức nhà nước, thông tin chính thống.
Trái ngược với độ mở của thông tin và sự gia tăng kết nối trên MXH, giờ
đây cư dân mạng dường như trở nên biệt lập hơn, bởi họ chỉ tìm đến giao tiếp,
kết nối với những ai cùng quan điểm với mình và không quan tâm đến những ý
kiến khác. Nhờ kỹ thuật số, cư dân mạng có thể không theo dõi, chặn tất cả
những người bất đồng ý kiến và bỏ qua những thông tin không hợp khẩu vị chứ
không chịu tác động tuyên truyền một chiều, áp đặt như trước đây.
Theo Friedman, tác giả cuốn Thế giới phẳng cho rằng:“Trên MXH, số
đông người dùng thiên về đưa ý kiến của mình hơn là lắng nghe và thảo luận, họ
có vẻ ưa chuộng những ý kiến nông cạn hơn là nội dung trao đổi sâu sắc. Người
ta đăng nhập vào MXH là để diễn thuyết cho mọi người nghe chứ không phải là
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cùng nhau thảo luận”(3).
- Hình thành đám đông khó kiểm soát trên MXH.
MXH cũng dễ dàng tạo ra các đám đông ảo với các đặc điểm không khác
nhiều với đám đông trên đời thực. Tâm lý đám đông thường có đặc điểm là phi lý
tính, mất kiểm soát, hành động một cách cực đoan, vô thức. Vì vậy, các cuộc thảo
luận online nhanh chóng biến thành một đám đông hỗn loạn trong giận dữ, họ sẵn
sàng “ném đá” với bất cứ ai phát ngôn trái với quan điểm của mình. Đồng thời, họ
lại rất dễ bị lôi kéo, bị ám thị bởi một vài câu nói ngắn gọn, hoa mỹ trên MXH.
Bằng các hình thức này, cư dân mạng có thể tập hợp được những người có cùng
mối quan tâm, cùng quan điểm thông qua các trang fanpage, diễn đàn và từ đó
biến đám đông từ trên mạng ảo thành đám đông mất kiểm soát trên đời thực.
Trước những thời cơ và thách thức mà MXH đòi hỏi các cơ quan lãnh
đạo, quản lý công tác tuyên truyền phải có sự đổi mới tư duy và hành động phù
hợp. Vấn đề cấp thiết là phải triệt để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để
nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, đổi mới mạnh mẽ nội dung,
phương thức tuyên truyền. Trong đó, quan trọng nhất là chủ thể tuyên truyền
phải tăng cường cung cấp thông tin chính thống một cách kịp thời và thuyết
phục. Phải có năng lực tổ chức, điều hành nắm bắt tư tưởng, nhu cầu thông tin
từng nhóm đối tượng cụ thể và các kỹ năng tuyên truyền trên MXH cùng các tri
thức về công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và các xu hướng phát triển của
công nghệ thông tin trong tương lai
——————————

(1) Võ Văn Thưởng (2019), Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở
Việt Nam, www.Tuyengiao.vn, Thứ hai, 17.6.2019 6:30’(GMT+7).
(2) Lương Ngọc Vĩnh (2020), MXH với công tác tuyên truyền tư tưởng của Đảng - thời
cơ, thách thức và giải pháp, đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Báo chí Tuyên truyền.
(3) Friedman (2018), Cám ơn vì sự đến trễ, Nxb Trẻ, tr.400.
Nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông - 2020 - số 3 - tr.25-30
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ĐỂ BÁO CHÍ PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN
TRONG KỶ NGUYÊN SỐ HÓA VÀ BÙNG NỔ MẠNG XÃ HỘI

 TS NGUYỄN TRI THỨC
Tạp chí Cộng sản

T

rong vòng hơn 1 thập niên gần đây, mạng xã hội xuất hiện bùng

nổ trong kỷ nguyên số hóa đã tác động đến mọi lĩnh vực của đời
sống con người. Báo chí chịu tác động mạnh mẽ, đi kèm với cơ
hội là các thách thức rất lớn trong hệ sinh thái truyền thông đa phương
tiện dựa trên nền tảng in-tơ-nét. Để thích ứng với điều kiện mới, báo chí
cần thay đổi để tồn tại, phát triển, bảo đảm đúng chức năng, vai trò cơ
bản của mình, trong đó có việc góp phần định hướng dư luận xã hội...

Báo chí trước thách thức của mạng xã hội và sự chuyển
hướng cần thiết
Mạng xã hội (Social Network) xuất hiện trên thế giới vào năm 2002, nhưng
thực sự bùng nổ vào năm 2004, khi Facebook ra đời, rồi lần lượt sau đó là
Twitter, Instagram, Myspace, Orkut, Hi5, Friendster, Youtube, Google+... Với
những tính năng vượt trội, mạng xã hội làm biến đổi sâu sắc đời sống con người.
Khi cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, nhất là công
nghệ số, thì mạng xã hội càng tăng thêm những ứng dụng hữu ích trong việc
truyền tải thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau, như chữ viết, hình ảnh, giọng
nói, video, thậm chí như một “đài truyền hình” cá nhân và có nhiều sự tương tác,
phản hồi, bày tỏ quan điểm, chính kiến,... của những người tham gia. Bên cạnh
đó, mạng xã hội còn có khả năng tích hợp các ứng dụng mở, các công cụ tương
tác và tạo ra nguồn thông tin và lan truyền với tốc độ chóng mặt... Đáng chú ý,
thông tin trên mạng xã hội ngày càng xuất hiện ồ ạt, dày đặc, không dễ dàng kiếm
chứng về tính đúng - sai, thật - giả, tốt - xấu, xây dựng - chống phá,...
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Trong môi trường bùng nổ mạng xã hội, vai trò đưa thông tin nhanh nhất
của báo chí dần bị lấn lướt, bởi ngay cả một cơ quan báo chí lớn mạnh đến đâu
cũng không thể đủ nhân lực bố trí phóng viên ở khắp mọi nơi. Thực tế, các sự
kiện, vụ việc xảy ra bất ngờ, không thể dự báo trước, không nằm trong kế hoạch
công tác, hầu hết đều do những người dùng mạng xã hội biết và đưa tin đầu tiên.
Báo chí không còn độc quyền trong việc “săn tin”, chuyển tải thông tin, thậm
chí bị thua thiệt và có độ trễ trước mạng xã hội, nơi mỗi chủ tài khoản đều có thể
là người đưa tin một cách nhanh chóng, thậm chí trực tiếp.
Thực tế này khiến chức năng thông tin (chỉ xét riêng việc đưa tin tức thời
sự) chức năng quan trọng nhất của báo chí - bị ảnh hưởng, suy giảm đáng kể,
ngay cả đối với báo mạng điện tử, phát thanh, truyền hình - những loại hình báo
chí không phụ thuộc vào tính định kỳ của việc xuất bản, có thể đưa thông tin
trực tiếp. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, bùng nổ in-tơ-nét, hầu hết các cơ quan
báo in đều xuất bản thêm trang thông tin điện tử, hoặc báo mạng điện tử để cập
nhật tin nhanh chóng, kịp thời, đặc biệt là các thông tin chính thống, sự kiện mà
người dân không thể tham dự, tiếp cận từ đầu nguồn. Vì vậy, nhiều cơ quan báo
in đã thay đổi phương thức chuyển tải thông tin, không chú trọng đưa tin thời sự
mà tập trung đầu tư cho các thể loại báo chí khác, như chính luận, điều tra, hay
những phương thức tổ chức thông tin chuyên đề, chuyên sâu, chuyên biệt,...
Sự thay đổi trong cách thức tổ chức, chuyển tải thông tin khiến chức năng
thông tin của báo chí có những thay đổi về nội hàm. Việc giải thích, phân tích,
bình luận, định hướng thông tin được chú trọng hơn so với trước đây. Không chỉ
có sự chuyển biến về nội dung thông tin, mà hình thức chuyển tải thông tin cũng
được báo chí chú trọng, thay đổi để thích ứng với hệ sinh thái truyền thông mới,
nhất là khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (trong đó có cách mạng công
nghệ 4.0) phát triển sâu rộng, tác động mạnh mẽ trên toàn thế giới... Ngoài ra,
còn phải nói đến sự phát triển mạnh mẽ của dạng thức thông tin đồ họa
(infographics) với sự dụng công cả về nội dung thông tin lẫn hình ảnh, video,
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audio, dữ liệu,... cũng như sự phối kết hợp nhịp nhàng, ăn khớp giữa các bộ
phận khác nhau tại mỗi tòa soạn; vấn đề đầu tư cho việc tích hợp các thể loại,
loại hình báo chí cho những tác phẩm báo chí, chương trình truyền hình, phát
thanh công phu, chất lượng...
Trong thực tế, ngay cả các cơ quan báo mạng điện tử cũng chú trọng đến
các hình thức thông tin tích hợp nhiều thể loại, loại hình báo chí này, với tên gọi
“siêu tác phẩm báo chí”, hay những dạng bài được đầu tư công phu cả về nội
dung lẫn hình thức, có nội dung chuyên sâu, góc nhìn mới lạ, trực diện, nhân
văn, cá tính, được trình bày theo kiểu tạp chí, được gọi với những cái tên khác
nhau, như Long-form, Mega Story, E-magazine... Đó chính là những tác phẩm
báo chí có chất lượng tốt, góp phần giúp báo chí bảo đảm đúng tôn chỉ, chức
năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có chức năng định hướng bạn đọc đến với
những thông tin bản chất, căn cốt - những thông tin sự thật, khách quan, mang
tính xây dựng, đã được kiểm chứng...
Trước sự tác động mạnh mẽ của mạng xã hội, báo chí chịu nhiều bất lợi,
thua thiệt, nhưng vai trò của báo chí lại càng quan trọng hơn, đặc biệt trong việc
truyền tải những thông tin chân xác, có ích, phục vụ lợi ích của số đông, của
cộng đồng cũng như đất nước. Tóm lại, báo chí cần và phải định hướng thông
tin bằng nhiều cách khác nhau để góp phần quan trọng giúp bạn đọc hiểu đúng,
đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; các vấn đề, sự kiện lớn đang diễn ra, thu hút sự quan tâm, chú ý của đông
đảo người dân...
Vài suy nghĩ về vai trò định hướng của báo chí
Trong suốt chiều dài 93 năm hình thành và phát triển (21-6-1925 - 21-62018), báo chí cách mạng Việt Nam luôn phát huy được vai trò, vị trí quan trọng
đối với xã hội, bám sát thực tiễn đời sống đất nước, có những đóng góp tích cực
vào công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí luôn
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giữ được tính định hướng đúng đắn qua các thời kỳ trước mọi thuận lợi và khó
khăn, thách thức. Hiện nay (theo thống kê vào đầu tháng 1-2018 của Bộ Thông
tin và Truyền thông), nước ta có 849 cơ quan báo chí, tạp chí in; 67 đài phát
thanh, truyền hình; 195 cơ quan báo chí điện tử đã được cấp phép,... với đội ngũ
hùng hậu gần 20.000 nhà báo được cấp thẻ. Đội ngũ báo chí hùng hậu, trải khắp
các loại hình báo chí đang thể hiện tính tích cực trong việc định hướng dư luận
xã hội, đặc biệt khi những thông tin độc hại, phản động nhằm xuyên tạc, chống
phá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo các cấp
xuất hiện với tầm mức ngày càng lớn.
Thực tế, chỉ khi phản ánh đúng sự thật khách quan, đúng đường lối, chủ
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gần gũi, sâu sát đời sống của đông
đảo nhân dân, báo chí mới có sức lay động, sự lan tỏa và có khả năng định
hướng dư luận hiệu quả, kịp thời. Trong định hướng dư luận, báo chí luôn chú
trọng định hướng về chính trị - điều cơ bản, cốt lõi nhất của báo chí cách mạng.
Báo chí góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà
nước vào cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng...
Báo chí định hướng để tạo ra sự đồng thuận trong lòng dân, trong xã hội, nhân
lên sức mạnh để chiến thắng cái xấu, tạo những xung lực mới mẻ, tươi tắn cho
công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình mới.
Trong môi trường bùng nổ mạng xã hội hiện nay, thông tin độc hại, giả
mạo (fake news), thiếu kiểm chứng, vì mục đích xuyên tạc, phá hoại, chống
đối,... xuất hiện ngày càng dày đặc, liên tục. Như trên đã phân tích, chức năng
thông tin của báo chí trong giai đoạn hiện nay đã có những biến đổi nhất định.
Việc thông tin một cách kịp thời, khách quan, chân thật luôn cần thiết, phải được
tôn trọng. Nếu báo chí vội vã chạy theo những thông tin không rõ nguồn gốc,
chưa được kiểm chứng sẽ rất nguy hiểm. Sự lắng đọng để sàng lọc, phân tích,
kiểm chứng nguồn tin rồi phân loại, có cách xử lý thông tin một cách kịp thời,
thấu đáo, căn cơ, bản chất, thuyết phục cần phải được chú trọng hơn nữa. Điều
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quan trọng, báo chí cần phải hoạt động tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, theo
đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, phù hợp với đường lối, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, báo chí không sa đà vào những
nguồn tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, để rồi bị mạng xã hội dẫn
dắt, gây hậu quả nghiêm trọng, không chạy theo khuynh hướng giật gân, câu
khách, “câu view” rẻ tiền, tránh thương mại hóa...
Báo chí phải thực sự là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của
nhân dân, giữ vai trò phản ánh và hướng dẫn, định hướng dư luận, hình thành dư
luận xã hội lành mạnh, chuẩn xác, khách quan, chân thật. Để từ đó, công chúng
có được nhận thức đúng đắn để không bị phân tán tư tưởng, có những hành động
chuẩn xác, kịp thời, tránh sa vào “bẫy” của các thế lực thù địch, ở những cấp độ
khác nhau, không gây hoang mang dư luận... Cả nhà báo lẫn công chúng đều
phải thẩm định, lựa chọn nguồn tin khổng lồ trên mạng bằng lý trí tỉnh táo với
sự phân tích, thẩm định có cơ sở,...
Theo nhiều nhà nghiên cứu báo chí, cơ sở quan trọng nhất để tạo nên dư
luận xã hội chính là lợi ích, lợi ích cơ bản của số đông, chứ không phải của
nhóm người nào đó. Chính vì vậy, muốn tạo sự đồng thuận, định hướng, dẫn dắt
dư luận thì thông tin phải bảo đảm là có lợi cho số đông, cho cái chung, chứ
không phải là những thông tin không thuyết phục, thiếu kiểm chứng, thậm chí
bóp méo sự thật để phục vụ lợi ích của nhóm nhỏ, hay cá nhân nào đó. Dư luận
xã hội ấy cũng phải đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu, tâm lý của nhân dân
thì mới có thể quy tụ, thống nhất suy nghĩ, hành động để đạt được mục tiêu và
định hướng phát triển, đem lại lợi ích chính đáng cho cộng đồng cũng như mỗi
người. Và khi ấy, lợi ích tập thể, quốc gia được đặt lên hàng đầu, hài hòa giữa
lợi ích của cá nhân, cũng như đất nước. Chính vì vậy, báo chí muốn góp phần
định hướng dư luận xã hội cần bám sát những nguyên tắc thông tin như vậy, để
dễ tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.
Thực tế trong thời gian qua, những vấn đề được đông đảo người dân
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quan tâm, báo chí phản ánh kịp thời, chính xác, khách quan, chân thực đều dễ
dàng tìm được tiếng nói chung trong xã hội. Điển hình đó là công cuộc phòng,
chống tham nhũng đang được tiến hành cẩn thận, chắc chắn nhưng không kém
phần quyết liệt, không có vùng cấm hiện nay. Ngày 13-5-2018, khi tiếp xúc cử
tri ngay sau Hội nghị Trung ương 7 cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà
Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “kết quả phòng, chống tham
nhũng vừa qua làm được là nhờ có sự đồng thuận rất lớn của xã hội, nhân dân,
làm nức lòng dân, tạo và thêm niềm tin, củng cố quyết tâm làm tốt cuộc đấu
tranh này... Với đà này, chắc chắn làm đến cùng, không bỏ giữa chừng. Phong
trào đang phát triển thành xu thế, lò nóng rực rồi và ngày càng còn nhiều việc
phải làm”.
Một số đề xuất để nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã
hội của báo chí
Một là, bản thân những người làm báo, các cơ quan báo chí phải luôn nắm
vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phải
có bản lĩnh và lập trường vững vàng trong quá trình hoạt động, bảo đảm cho
thông tin luôn được chính xác, kịp thời, khách quan, mang tính định hướng,
phục vụ một cách hiệu quả nhất sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên
cạnh đó, việc thường xuyên trau dồi nghề nghiệp, rèn luyện phẩm chất đạo đức
nghề nghiệp cũng hết sức quan trọng, song song với sự năng động, sáng tạo,
dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để có những bước phát triển mạnh mẽ, phù
hợp với tình hình trong nước và thế giới, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới đất
nước, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng
hiện đại.
Hai là, tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí sao cho
phù hợp với thực tiễn đời sống báo chí cũng như yêu cầu của xã hội. Cần triển
khai thực hiện tốt Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến
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năm 2025, với từng lộ trình, đối tượng cụ thể, theo đúng những nội dung mà Bộ
Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã quyết định. Quy hoạch báo
chí cần được triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất theo đúng tinh
thần, chỉ đạo của Đảng là quy hoạch để phát triển trong khuôn khổ, khơi dậy,
tôn vinh cái tốt, khắc phục, điều chỉnh cái chưa tốt, không tốt. Quy hoạch báo
chí cần theo hướng báo, tạp chí phải hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích khi
được cấp giấy phép hoạt động.
Ba là, thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí năm
2016 và 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam của
Hội Nhà báo Việt Nam. Có thể khẳng định rằng, đạo đức nghề nghiệp là nền
tảng, cốt lõi của hoạt động báo chí, giữ báo chí hoạt động công tâm, khách quan,
tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý, lẽ phải qua đó giúp người dân tin tưởng, tin
cậy, tin yêu báo chí. Mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần đẩy mạnh hơn nữa việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII... Như thế, báo chí đã hoạt động đúng tôn
chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, hoàn thành tốt
vai trò, trọng trách của mình đối với xã hội...
Bốn là, cân đối thông tin trên báo chí một cách hài hòa, hợp lý; cần phản
ánh cái tốt đẹp, nhân tố tích cực, nhưng cũng không bỏ qua mặt trái, cái xấu, hạn
chế, khuyết điểm, cần biểu dương nhân rộng những điển hình tiên tiến (tư tưởng
tiên tiến, tác phong tiên tiến, cách làm tiên tiến), những cách làm hay, những tấm
gương tiêu biểu, những tấm lòng nhân ái, song không thể “làm ngơ” trước những
hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Báo chí kịp thời cung cấp thông tin có định
hướng, tích cực, chủ động đấu tranh với những luận điệu sai trái, phản động của
các thế lực thù địch một cách thuyết phục, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn.
Đó là trách nhiệm công dân, là đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, không được để
dư luận mất phương hướng hoặc làm mất phương hướng của dư luận.
Năm là, bản thân các cơ quan báo chí cần có những sự thay đổi mạnh mẽ,
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hiện đại hóa trong việc lựa chọn thông tin để chuyển tải tới công chúng. Khi
không thể chạy đua về tốc độ thông tin, không thể tập trung nâng cao chất lượng
thông tin một cách kịp thời, phục vụ đông đảo bạn đọc, mỗi cơ quan báo chí cần
tìm cho mình những phân khúc bạn đọc, những thị trường “ngách” để vừa hoạt
động đúng tôn chỉ, mục đích, vừa phục vụ đúng, trúng đối tượng bạn đọc của
mình với chất lượng tốt nhất có thể. Đó có thể là việc tập trung đầu tư cho các
tác phẩm báo chí chất lượng cao, những phóng sự độc đáo, chuyên sâu, những
loạt bài chính luận, chuyên đề sâu sắc,... về các vấn đề, sự kiện đang thu hút sự
chú ý của xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của đông đảo bạn đọc. Đó có
thể là chú trọng việc phản biện xã hội, điều tra chống tiêu cực, tham nhũng, lãng
phí với việc tập trung phân tích, bình luận, lý giải để công chúng thấy được bản
chất thông tin, sự toàn cảnh, đa chiều của vấn đề, những mong góp phần giúp
bạn đọc nhận biết giá trị, bản chất căn cốt, tính khách quan, toàn cảnh của thông
tin để có thể nhận thức đúng, tin tưởng và làm theo...
Sáu là, trong môi trường báo chí cạnh tranh gay gắt hiện nay, giữa các
báo và giữa báo với mạng xã hội, việc nâng cao chất lượng báo chí sẽ góp phần
quan trọng để giải quyết mục tiêu “kép”: vừa thu hút, giữ chân bạn đọc, vừa cải
thiện kinh tế báo chí, qua đó làm tốt việc định hướng dư luận xã hội. Để nâng
cao chất lượng báo chí, cần đổi mới, cải tổ mạnh mẽ, sáng tạo, nhằm đáp ứng
ngày một tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Theo nhiều nhà
nghiên cứu báo chí thế giới, việc kể chuyện, trình bày, quảng bá các câu chuyện
trên báo chí cần phải thay đổi để phục vụ bạn đọc đang chuyển sang nền tảng
digital ngày càng nhiều. Có như thế, báo chí mới có thể đáp ứng được nhu cầu,
thói quen mới của bạn đọc, cũng như phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế báo
chí trong kỷ nguyên thông tin di động
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Nguồn: Tạp chí Cộng sản - 2018 - số 908 - tr.73-77
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KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ THÔNG TIN
TRÊN MẠNG XÃ HỘI: MỘT SỐ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM

 ThS NGUYỄN QUANG TUẤN

-

TS NGUYỄN TUẤN MINH

Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội
(MXH), các quốc gia phát triển như Trung Quốc, Mỹ và các nước thuộc
khu vực châu Âu đã và đang thực hiện các chiến lược quản lý thông tin
trên MXH nhằm ngăn chặn các thông tin sai lệch, giả mạo hay các thông
tin có tính chất thù hận, tiêu cực gây ảnh hưởng đến nhận thức và hành
vi người sử dụng cũng như lợi ích quốc gia. Thực tế này là những kinh
nghiệm để Việt Nam có thể xây dựng các chính sách hay áp dụng vào
các hoạt động thực tiễn của mình.

Từ khóa: Mạng xã hội, Quản lý thông tin, Facebook
Abstract: In the strong development of social media, such
developed countries as China, United States and European countries
have implemented information management strategies on social media
to prevent fake news or hostile information that cause negative impacts
on users’ awareness and behaviours as well as national benefits. This
practice provides the lessons for Vietnam to develop policies or apply
them under the national context.

Keywords: Social Network, Information Management, Facebook
1. Đặt vấn đề
Mạng xã hội đã ngày càng trở nên phổ biến và có những tác động sâu
rộng đến mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực trong xã hội, đặc biệt là Facebook - MXH
có lượng người dùng lớn nhất thế giới. Ở Việt Nam, MXH đang ngày càng
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phát triển với số lượng người dùng tăng lên nhanh chóng trong những năm gần
đây, nhất là Facebook. Theo Statista (2020), số người sử dụng Facebook ở Việt
Nam năm 2019 là 45,3 triệu người và ước tính đến năm 2023 tăng lên 52,4
triệu người.
Sự phát triển của Internet nói chung và các trang MXH nói riêng đã có
những tác động tích cực đến người sử dụng mạng như dễ dàng giao lưu, kết bạn,
giải trí và trao đổi thông tin (Trần Hữu Luyến và cộng sự, 2015). Tuy nhiên,
MXH cũng có không ít tác động tiêu cực, đặc biệt là các hành vi phát ngôn gây
thù hận, kỳ thị hoặc tin tức giả (VPIS, 2017). Những bất cập kể trên có nguyên
nhân từ những hạn chế trong công tác định hướng thông tin trên MXH hiện nay.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ rõ:
công tác quản lý thông tin trên MXH ở Việt Nam hiện nay còn chưa chủ động,
thiếu các giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội nhập
quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của MXH (VOV, 2018).
Bài viết tìm hiểu kinh nghiệm quản lý thông tin(1) trên MXH của các quốc
gia phát triển như Trung Quốc, Mỹ và khối Liên minh Châu Âu (EU), từ đó rút
ra các bài học kinh nghiệm và gợi mở các định hướng cho Việt Nam.
2. Kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển trong việc quản lý
thông tin trên mạng xã hội
a) Trung Quốc
Cùng với sự phát triển của Internet, MXH đã bắt đầu hình thành và phát
triển trong xã hội Trung Quốc kể từ năm 2005. Đến thời điểm hiện nay, MXH
Weibo là một phương tiện truyền thông mạnh mẽ nhất đối với người dùng ở
Trung Quốc.
Sự phát triển mạnh mẽ của MXH ở Trung Quốc và các nguy cơ đặt ra là
cơ sở hoạch định chính sách kiểm soát truy cập mạng, quản lý thông tin của
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nước này. Tuy nhiên, các chính sách quản lý hiện hành cũng đang gặp những
thách thức. Thứ nhất, Chính phủ Trung Quốc kiểm soát công dân truy cập và
ngăn chặn việc chia sẻ thông tin liên quan đến an ninh quốc gia bằng cách chặn
các trang MXH nước ngoài như Twitter, Facebook, Youtube, Vimeo và các
trang mạng mới phát triển khác, chỉ cho phép sử dụng các trang MXH nội địa
như Weibo, Youku,... (Fischer, 2012). Mặc dù các trang MXH nội địa ngày
càng đa dạng và phát triển nhưng Chính phủ Trung Quốc không khuyến khích
người dân sử dụng (Wallis, 2011). Thứ hai, những người sử dụng MXH bao
gồm cả cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp cần sử dụng tên thật của mình để
đăng ký tài khoản. Trường hợp người dùng mạng chưa được xác minh tài
khoản sẽ không thể đăng bài, bình luận và chỉ được phép đọc thụ động. Quá
trình xác minh tên thật dựa trên mã thẻ ID cá nhân và số điện thoại di động
(Fischer, 2012). Tuy nhiên, một thách thức lớn trong việc kiểm duyệt người
dùng là Trung Quốc không thể xác minh ID của những người sống ở nước
ngoài (Fischer, 2012). Thứ ba, hạn chế công dân tham gia chính trị thông qua
việc sử dụng MXH với các ràng buộc về luật pháp (Willnat và cộng sự, 2015).
Công cụ “The Great Firewall of China (Bức tường lửa vĩ đại của Trung Quốc)
cho phép kiểm duyệt và chắt lọc thông tin chia sẻ, đặc biệt là các thông tin
chính trị (Human Right Watch, 2006). Thứ tư, để chống lại tin tức giả, Chính
phủ Trung Quốc sử dụng các thuật toán và phần mềm lọc các từ nhạy cảm và
giao trách nhiệm cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet thực hiện (Fischer,
2012). Các công ty công nghệ cần ký vào “Bản cam kết công khai về kỷ luật
cho ngành công nghiệp Internet Trung Quốc” (Public Pledge on Self-discipline
for the Chinese Internet Industry) do Hiệp hội Internet khởi xướng (ISOC)
(Human Right Watch, 2006). Do đó, các công ty cung cấp dịch vụ Internet
cũng chịu sự kiểm soát chặt chẽ bởi Chính phủ Trung Quốc (Jiang, 2012).
Trung Quốc còn ban hành các quy định đối với người sử dụng mạng, đặc biệt
là cấm người dân sử dụng các trang MXH nước ngoài, các trang nội địa phải
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được kiểm soát chặt chẽ về hành vi tham gia sử dụng. Trung Quốc áp dụng
chính sách buộc các công ty cung cấp dịch vụ mạng phải cam kết ngăn chặn
việc truyền tải thông tin nằm trong danh mục cấm mà chính phủ nước này quy
định. Việc Trung Quốc yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ Internet và MXH
thực hiện hoạt động kiểm duyệt, tự kiểm duyệt đặt ra nhiều vấn đề liên quan
đến quyền con người. Jiang (2012) cho rằng, cách thức kiểm soát người dùng
trên MXH và Internet ở Trung Quốc không chỉ suy giảm về mặt đạo đức mà
còn không bền vững lâu dài, hơn nữa, quyền của người sử dụng mạng không
được bảo vệ và không công bằng. Những điều này đi ngược lại với các chuẩn
mực và giá trị quốc tế đã được thiết lập (Amnestry International UK, 2006).
b) Mỹ
Ở Mỹ, Facebook là một trong những MXH đứng đầu. Quá trình phát triển
Internet và MXH nhanh chóng ở Mỹ đã đặt ra nhiều chính sách về an ninh
mạng. Năm 2015, Diễn đàn Toàn cầu Boston đã xây dựng “Bộ Quy tắc hòa bình
và an ninh mạng - Ethics Code of Conduct for Cyber Peace and Security
(ECCC)”, trong đó nhấn mạnh đến các chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử
trên Internet và MXH đối với công dân mạng, nhà hoạch định chính sách, kỹ sư
công nghệ thông tin, lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà giáo dục và những người
có ảnh hưởng tới xã hội (Boston Global Forum, 2015). Thời báo New York (New
York Times) cũng đưa ra bộ “Hướng dẫn cho các phóng viên về việc sử dụng
MXH trong công tác báo chí và truyền thông” nhằm khuyến khích nhân viên sử
dụng MXH như là một cách thu hút độc giả, cập nhật, thu thập, quản lý thông tin
và cải tiến chất lượng tin bài. Bản hướng dẫn này cũng đưa ra những quy định
cụ thể về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với độc giả cũng như nhân viên của tờ báo
này (New York Times, 2017).
Ở Mỹ, người dùng Facebook đang điều chỉnh hành vi sử dụng MXH
này kể từ sau khi xảy ra việc thu thập dữ liệu cá nhân không đúng cách của 87
triệu người dùng Facebook mà họ không hề biết nhằm phục vụ cho cuộc bầu
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cử tổng thống năm 2016. Perrin (2018) cũng chỉ ra rằng, những vi phạm dữ
liệu của người dùng đã khiến 74% người Mỹ thay đổi cài đặt quyền riêng tư,
42% không truy cập Facebook nhiều tuần và hơn 26% người dùng đã xóa tài
khoản Facebook.
Kể từ cuộc bầu cử năm 2016 đó, công ty Facebook cũng đã thực hiện rõ
ràng hơn chính sách về quyền riêng tư và các chiến dịch giáo dục trong và
ngoài Facebook để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về cách quản lý thông tin
của họ trên trang mạng này. Griffin (2018) cũng chỉ ra cách thức quản lý thông
tin trên MXH bằng cách thiết lập quyền riêng tư và độ tuổi sử dụng mạng
Facebook có liên quan đến những hành vi trong việc thiết lập quyền riêng tư.
Cụ thể là những người trẻ tuổi, đặc biệt là nhóm từ 18-29 tuổi thực hiện điều
chỉnh hành vi bằng cách thay đổi quyền riêng tư trên nền tảng MXH Facebook
cao hơn những nhóm khác. Perrin (2018) cũng chỉ ra rằng, những người trẻ
tuổi có lập trường mạnh mẽ hơn so với những người lớn tuổi trong kiểm soát
quyền riêng tư trên Facebook. Ngoài ra, để quản lý thông tin trên MXH này,
các liên bang và Chính phủ Mỹ có quyền yêu cầu sử dụng dữ liệu của người
dùng từ công ty Facebook.
c) Khối các nước Liên minh Châu Âu (EU)
Facebook được xem như là một trang MXH được sử dụng phổ biến nhất
ở châu Âu với khoảng 56,1% dân số khối EU tính đến tháng 3/2020 (Internet
World Stats, 2020). Người tham gia sử dụng MXH này với rất nhiều mục đích
khác nhau như liên lạc, đọc báo (Johnson, 2020), nâng cao sự tham gia của
công dân trong lĩnh vực chính trị và tăng cường dân chủ, thông báo cho công
dân, tương tác và định hướng công chúng theo chương trình nghị sự của chính
phủ, ngoại giao với các chính phủ, tổ chức quốc tế (Çömlekçi và cộng sự,
2016; Davies, 2014).
Ngoài các trang web chính thức, chính phủ các nước thuộc khu vực EU
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cũng đã tạo hồ sơ trên một số trang MXH để tạo cảm giác gần gũi hơn với
người dân như Facebook, Myspace và Flickr (Dẫn theo: Çömlekçi và cộng sự,
2016). Nghị viện châu Âu có một tài khoản Facebook với 2,1 triệu người dùng
theo dõi vào tháng 7/2016. Đây là sáng kiến truyền thông xã hội thành công
nhất do một tổ chức của EU lãnh đạo. Trang Facebook này chủ yếu chia sẻ các
thông tin văn hóa, giải trí nhằm giảm bớt áp lực cuộc sống hằng ngày và thu
hút sự chú ý của công dân. Mặc dù vậy, phát ngôn gây thù hận và tin tức giả
đang trở thành những vấn đề đáng chú ý trong những năm gần đây, đặc biệt là
vào thời gian bầu cử. Trước thực trạng này, EU đang cố gắng ngăn chặn nó
như là một phần của cuộc chiến thông tin, tuyên truyền, ủy ban châu Âu
(European Commission) đã ban hành Hướng dẫn về Bộ Quy tắc ứng xử chống
lại thông tin gây thù hận vào cuối tháng 5/2016. Với Bộ Quy tắc ứng xử này,
cả 4 công ty công nghệ lớn như Facebook, Youtube (Google), Twitter và
Microsoft đã đồng ý cùng nhau chống lại thông tin gây thù hận trên MXH
(Kuczerawy, 2016). Theo Bộ Quy tắc ứng xử này, các công ty này cam kết: 1/
“Đi đầu” trong việc chống lại sự lan truyền của phát ngôn gây thù hận bất hợp
pháp trên MXH; 2/ Có các quy trình rõ ràng và hiệu quả để xem xét các thông
báo về phát ngôn gây thù hận bất hợp pháp trên các dịch vụ MXH nhằm cho
phép việc xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung đó; 3/ Cung cấp
bộ Quy tắc cộng đồng làm rõ người dùng không được phép đăng tải các hành
vi kích động bạo lực và thù địch; 4/ Xem xét các thông báo hợp lệ để loại bỏ
các nội dung gây thù hận, nói xấu bất hợp pháp trong khoảng thời gian ít hơn
24 giờ và xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung này. Tuy nhiên,
Bộ Quy tắc ứng xử này bị phê phán bởi một số tổ chức xã hội dân sự như
EDRi, CDT và Chỉ số kiểm duyệt (Index on Censorship) về định nghĩa và
phạm vi quá rộng của phát ngôn gây thù hận, sự ủy quyền của các hoạt động
thực thi từ các công ty, tổ chức nhà nước đến tư nhân và nguy cơ can thiệp quá
mức vào quyền tự do ngôn luận của công dân (Kuczerawy, 2016).

59

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3/2021
Ủy ban Châu Âu khuyến khích nhân viên sử dụng MXH để giao tiếp với
công dân và các bên liên quan thông qua bản hướng dẫn sử dụng MXH cho tất
cả nhân viên. Mỗi tài khoản MXH của cá nhân đều có ảnh đại diện hoặc tên để
giúp công dân tương tác dễ dàng, khách quan và công bằng hơn. Cách làm này
giúp ủy ban Châu Âu thiết lập mối quan hệ trực tiếp với công dân nhiều hơn.
Thêm vào đó, để công dân các nước thuộc khu vực châu Âu tiếp cận thông tin
dễ dàng hơn, các tổ chức đang cố gắng đăng bài bằng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng
Đức và tiếng Pháp trên MXH và cung cấp thông tin chính xác cho công dân,
đồng thời thực hiện chiến lược cải thiện các biện pháp an ninh chống lại các
cuộc tấn công mạng (Çömlekçi và cộng sự, 2016).
Các chiến lược truyền thông xã hội của EU dựa trên sự chuyển đổi từ giao
tiếp thông tin sang tương tác trên MXH. Mọi công dân có thể trao đổi, tranh
luận lành mạnh với chính phủ thông qua MXH nhằm xây dựng một xã hội công
bằng và dân chủ hơn, đồng thời lồng ghép quan điểm của người dân trong quá
trình ra quyết định các chương trình, chính sách. Với chiến lược này, chính phủ
các nước thuộc khu vực EU và công dân của họ có thể nắm bắt và tương tác dễ
dàng hơn khi có các thông tin được đăng tải trên MXH.
Như vậy, việc điểm qua kinh nghiệm một số nước trong việc quản lý
thông tin trên MXH và Internet ờ trên cho thấy có 3 mô hình nổi bật: 1/ Mô
hình quản lý cực đoan kiểu Trung Quốc; 2/ Mô hình quản lý thông tin trên
MXH theo phong cách dân chủ xã hội của khối các nước EU; 3/ Mô hình quản
lý thông tin theo phong cách tự do kiểu Mỹ. Trong mô hình quản lý cực đoan
kiểu Trung Quốc, nhà nước luôn cố gắng ngăn chặn và kiểm soát mọi luồng
thông tin, ngăn cản bất kỳ nỗ lực nào của công chúng nếu có ý định kết nối
mạng với bên ngoài. Chính sách này không phải là chính sách được ưa dùng
của các quốc gia theo mô hình dân chủ, tự do. Các quốc gia khác lựa chọn
hướng đi đối thoại, tương tác nhiều hơn với người dân, lắng nghe các phản hồi
của công chúng và điều chỉnh chính sách để phù hợp với mong đợi của các
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nhóm xã hội. Với cách quản lý thông tin trên MXH theo đường lối tăng cường
tương tác tích cực, người dùng cải thiện các năng lực tham gia trên không gian
mạng, và chủ động để loại bỏ tin tức giả mạo, tin sai lệch, hoặc phát ngôn gây
thù địch. Những quy định về kiểm soát như mô hình của Trung Quốc có nguy
cơ đẩy một bộ phận dân cư vào nhóm đối nghịch nếu như danh sách các quy
định về các từ cấm sử dụng trở nên dài hơn. Vấn đề quản lý thông tin trên
MXH cũng đặt ra thách thức về bảo mật quyền riêng tư, bảo mật thông tin
người dùng, trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ và ranh giới quyền lực
của nhà nước có thể can thiệp đến đâu mà vẫn tôn trọng, đảm bảo các quyền
con người mà họ đã cam kết xây dựng. Kinh nghiệm quốc tế mở ra những thảo
luận tiếp theo cho Việt Nam trong việc phát triển và hoàn thiện các biện pháp
quản lý thông tin trên MXH.
3. Một số gợi mở cho Việt Nam
Ở Việt Nam, trong những năm qua, nhiều chính sách, văn bản quy phạm
pháp luật đã được ban hành để quản lý các hoạt động trên Internet và MXH. Một
số văn bản cụ thể như Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính
phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị
định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc Quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông
tin và tần số vô tuyến điện; Thông tư số 09/2014/TT-BTT&TT ngày 19/8/2014
của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết về hoạt động quản lý,
cung cấp, sử dụng thông tin trên MXH; Thông tư số 38/2016/TT-BTT&TT ngày
26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn hoạt động cung
cấp thông tin công cộng qua biên giới; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày
01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng
dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian
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mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến
lược An ninh mạng quốc gia; đặc biệt là Luật An ninh mạng (Luật số
24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội) có hiệu lực từ ngày 01/01/2019,
quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
trên không gian mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan. Ngoài ra, một số hành vi phát ngôn nói xấu, bôi nhọ, phì báng tổ chức, cá
nhân còn được điều chỉnh ở nhiều văn bản khác như Luật Dân sự, Luật Hình sự,
Luật Quảng cáo,...
Nhìn chung, Việt Nam đã có những quy định rõ ràng và cụ thể về những
hành vi bị nghiêm cấm trong không gian mạng cũng như những quy định xử
phạt đối với các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của
công nghệ, các dịch vụ và loại hình MXH khác nhau nên hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế, đặc biệt là công tác gỡ bỏ
thông tin vi phạm còn gặp nhiều rào cản bởi hành lang pháp lý khác nhau liên
quan đến các doanh nghiệp mạng nước ngoài. Bên cạnh đó, quá trình xác lập
hành vi vi phạm và nhân thân của các đối tượng vi phạm còn khó khăn vì cần sự
phối hợp của nhiều cơ quan liên quan. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cho các
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng vẫn còn hạn chế và hiệu
quả chưa cao (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2019). Do vậy, việc giải quyết
những thông tin tiêu cực trên MXH đang còn là một thách thức lớn. Bên cạnh
các quy định của pháp luật thì những “thể chế mềm” với nội dung cốt lõi là các
chuẩn mực đạo đức về hành vi và ứng xử trên MXH mà các nước đang áp dụng
rất đáng để chúng ta xem xét áp dụng trong tình hình hiện nay. Đây cũng là việc
thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội Việt
Nam khóa XIV về “Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV”,
trong đó có cam kết của các cơ quan chính phủ trong việc xây dựng và triển khai
“Bộ quy tắc ứng xử trên MXH cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng
MXH, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại Việt Nam”.
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Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể cân nhắc thúc đẩy và/hoặc áp dụng một số
biện pháp mà các quốc gia trên thế giới đã thực hiện như:
Thứ nhất, tăng cường nâng cao nhận thức của người dân về MXH, từ đó
khuyến khích người dùng thiết lập quyền riêng tư, đăng ký tài khoản thật và tự
kiểm duyệt thông tin khi tiếp nhận hoặc đăng tải trên MXH;
Thứ hai, giao trách nhiệm kiểm duyệt thông tin cho các công ty/doanh
nghiệp Internet/MXH; có quy định về việc đánh giá thường xuyên các hoạt động
đăng tải thông tin trên MXH;
Thứ ba, chính quyền địa phương nên thiết lập các trang MXH để có thêm
một kênh tương tác với người dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người
dân, từ đó thúc đẩy dân chủ cũng như nâng cao chất lượng của các hoạt động
quản lý nhà nước.
4. Kết luận
MXH đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng đối với công dân và
chính phủ các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. MXH không chỉ là kênh
cung cấp thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và giải trí mà còn là cầu
nối giữa người dân và chính quyền trong việc xây dựng xã hội công bằng và
dân chủ. Tuy nhiên, MXH cũng có những mặt trái nhất định liên quan đến các
vấn đề như tin tức giả, phát ngôn kỳ thị, thù hận, lộ thông tin cá nhân, v.v... Để
đối phó và giải quyết những vấn đề tiêu cực này, các quốc gia phát triển như
Trung Quốc, Mỹ và các nước thuộc khu vực châu Âu đã đưa ra những chính
sách đặc thù trong quản lý thông tin; trong đó phải kể đến các quy định về việc
thiết lập quyền riêng tư và sử dụng các thông tin thật của các cá nhân, tổ chức
trong quá trình sử dụng MXH hay sử dụng các công cụ kiểm duyệt để hạn chế
các nguồn thông tin tiêu cực. Đặc biệt, các “thể chế mềm” là những cơ sở quan
trọng để người dùng tự kiểm duyệt các thông tin trước khi đăng tải hoặc chia
sẻ trên MXH.
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Để quản lý thông tin trên MXH một cách hiệu quả thì việc tham khảo
kinh nghiệm của các nước trên thế giới là hết sức cần thiết. Tuy nhiên điều này
là chưa đủ, cần phải có thêm những nghiên cứu cơ bản để làm rõ bản chất và đặc
trưng của thông tin trên MXH và những vấn đề liên quan đến thực tiễn ở Việt
Nam. Đặc biệt, cần phát huy được những mặt tích cực của thông tin, hay nói
cách khác là phát triển dư luận trên MXH. Tự do ngôn luận là một trong những
quyền cơ bản của con người. Đó là quyền tự do lựa chọn và bày tỏ ý kiến của xã
hội, nếu xã hội không có quyền đó thì xã hội không có tự do. MXH đang là một
công cụ hữu hiệu để thúc đẩy sự phát triển của dư luận xã hội và quyền tự do
ngôn luận
——————————
(1) Dựa trên văn bản Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy
định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, quản lý
thông tin trên MXH trong bài viết này được hiểu là việc bảo đảm thông tin trên mạng
không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật của nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời hướng đến đẩy mạnh
việc đưa các thông tin lành mạnh, hữu ích lên mạng xã hội.
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GIÁM SÁT MẠNG XÃ HỘI CUỘC CHIẾN ĐẦY THÁCH THỨC

 TS BÙI CHÍ TRUNG
Đại học Quốc gia Hà Nội

N

hiều nước đang quyết liệt nâng cao năng lực phân tích và
giám sát mạng xã hội. Đây là một công việc hết sức phức
tạp, khó khăn trên nhiều phương diện, cả về kỹ thuật, tài

chính và pháp lý.

Những công nghệ và phương pháp giám sát mạng xã hội
Những năm gần đây, đăng thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm,
lừa đảo trên Internet, mạng xã hội đã trở thành vấn nạn gây bất an cho toàn
xã hội. Tuy nhiên, việc giám sát mạng xã hội lại không hề đơn giản, cả về
phương pháp và công nghệ, nguồn lực, nhân sự cũng như các chế tài, quy
định pháp luật... Thế giới đang thúc đẩy nghiên cứu cho sự ra đời nhiều
công cụ, phần mềm giám sát thông tin trên mạng xã hội nhằm vào nhiều
mục tiêu khác nhau. Các phương pháp giám sát mạng xã hội tiếp cận dựa
trên những yếu tố cơ bản như:
Phân tích mạng lưới xã hội (SNA): bao gồm việc nhận dạng và hiển
thị hình ảnh các cấu trúc xã hội, sử dụng kiến thức của các ngành như tâm
lý học, nhân học, lý thuyết đồ thị trong toán học. Dùng thuật toán để tự
động phát hiện các cộng đồng trong một đại tập hợp dữ liệu mạng xã hội.
Công chúng: loại phân tích này tập trung vào một nhóm người cùng
quan tâm tới một vấn đề và sử dụng một diễn ngôn chung trên mạng xã
hội để tranh luận.
Phân tích từ vựng: phương pháp phân tích văn bản được phát triển từ
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nghiên cứu ngôn ngữ học khối liệu (corpus linguistics). Thông qua các
đánh giá số liệu, phân tích từ vựng đếm tần suất của từ, khoảng cách giữa
các từ và những đặc tính khác để phát hiện cấu trúc, khuôn mẫu trong dữ
liệu văn bản. Người ta chủ yếu dùng nó để xác định thực nghiệm xem một
tập hợp văn bản muốn nói gì, thông qua những từ được cố ý dùng nhiều
hoặc ít, qua sự liên kết giữa các từ.
Phân tích lập trường: Đó là một phiên bản tinh vi và chi tiết hơn của
phân tích cảm xúc. Phân tích lập trường khảo sát tần suất của các hạng mục
từ và cụm từ (ví dụ như tức giận, buồn bã, tương lai, quá khứ, tính chắc
chắn, tính bất ổn). Nó rất hữu ích trong việc trả lời những câu hỏi văn hóa xã hội về thái độ, tình cảm, giá trị.
Định vị địa lý và tham chiếu địa lý: đây là hai phương pháp thuần địa lý để xác định nguồn gốc của một thông điệp mạng xã hội. Định vị địa
lý dùng tín hiệu từ GPS và có tính chính xác cao; nhưng người dùng
thường tắt tính năng này. Tham chiếu địa lý có thể thu về một mẫu dữ liệu
lớn hơn, bằng cách dùng siêu dữ liệu (metadata) để truy ra vị trí của người
đăng tải.
Các mạng neuron sâu DNN: giúp máy tính thực hiện các tác vụ
phân loại, qua việc chia nhỏ các nhóm trừu tượng, phức tạp thành các lớp
nhỏ hơn.
Giám sát mạng xã hội để ngăn chặn mạng lưới khủng bố
và tội phạm
Năm 2015, một trong những chiến dịch ném bom của quân đội Mỹ
nhằm vào trụ sở của Nhà nước hồi giáo tự xưng ISIL ở Iraq đạt kết quả
thành công, xuất phát từ một bài viết trên mạng xã hội. Người đăng thông
tin này đã vô tình gắn “thẻ địa lý” (một tính năng của mạng xã hội) trong
bài viết của mình, và ngay lập tức nó trở thành dấu vết để các chuyên gia
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phân tích lần ra sào huyệt của những kẻ khủng bố.
Dung lượng và phạm vi thông tin trên mạng xã hội khiến nó trở
thành một nguồn lý tưởng để tập hợp tin tình báo. Mỗi ngày, người dùng
Twitter đăng hơn 500 triệu dòng tweet, đăng ảnh, video, cập nhật trạng thái
lên mạng xã hội. Hồ sơ của họ thường bao gồm thông tin cá nhân như tuổi,
giới, thành viên gia đình, nơi làm việc... tập hợp những bài viết này giúp
tìm hiểu về đời sống hàng ngày của cá nhân, cũng như những thái độ và
hành vi của các mạng xã hội.
Thông tin trên mạng xã hội không chỉ hữu ích với nhà chức trách
Hoa Kỳ, ngay cả với các công ty vận tải biển hàng đầu thế giới cũng theo
sát những bài viết trên Twitter và Facebook của hải tặc Somali để tìm hiểu
kế hoạch truy tìm và tấn công tàu thuyền của các tổ chức tội phạm. Rất
nhiều hệ thống lọc dữ liệu Machine learning được sử dụng để xử lý một
lượng thông tin lớn trên mạng xã hội, có thể giúp cộng đồng an ninh quốc
tế thu thập dữ liệu thời gian thực về các mối đe dọa và sự kiện an ninh,
tăng cường dự báo những bất ổn tại khu vực. Những dữ liệu này cũng đi
sâu vào hoạt động của các nhóm tội phạm và khủng bố, giúp nhận dạng các
thành viên cùng nơi chúng tụ tập.
Các nhà nghiên cứu đã có thể phát hiện những biểu hiện bất thường
giữa những mạng lưới liên cá nhân, qua việc phân tích thông tin mà người
dùng đăng tải trên các nền tảng này. Thông qua khảo sát mối quan hệ của
người dùng trên Twitter, có thể định vị các nhóm dư luận khác nhau, xác
định những cá nhân nào có xu hướng cực đoan hóa hoặc có thể phạm tội.
Thông tin từ mạng xã hội có thể bổ sung và cập nhật cho tin tức và
phân tích tình báo. Thông qua mạng xã hội, người ta có thể xác định được
“bức tranh” thời sự, những mâu thuẫn tiềm ẩn và xu hướng phát triển của
nó trong mỗi khu vực. Những thay đổi đặc trưng trong dư luận ở một nước
hay một khu vực, hoặc những biến tấu về ngôn ngữ và giọng điệu trong
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một cuộc thảo luận nào đó, cũng có thể là thông tin hữu ích trong môi
trường xung đột.
Kiểm chứng sự kiện và phản ứng nhạy bén với khủng
hoảng thông tin
Mạng xã hội đã được dùng để ngay lập tức kiểm chứng những diễn
biến, sự kiện và cải thiện độ nhạy bén của các lực lượng an ninh. Khi các
sự kiện nổi cộm diễn ra, rất có thể những người quan sát thụ động sẽ trở
thành “các nhà báo công dân”, thường xuyên cung cấp và truyền tải thông
tin từ thực địa một cách liên tục.
Năm 2011, trong thời điểm diễn ra các vụ bạo loạn, xả súng vào đám
đông ở London và các thành phố Anh khác, cảnh sát Anh đã thiết lập một
kênh trực tuyến để giúp người dân thông báo về tình hình ở cộng đồng và
nhận dạng những cá nhân tham gia cướp bóc và bạo động, dựa vào tập hợp
ảnh về những nghi phạm mà cơ quan hành pháp đã đăng tải. Qua phân tích
luồng thông tin Twitter trong khoảng thời gian này, người ta thấy rằng, các
nội dung phản ánh về một vụ việc nổi cộm thường nổi lên rất tập trung trên
các trang mạng xã hội. Các cơ quan hành pháp cũng dùng thông tin này để
cải thiện khả năng phản ứng kịp thời với các sự vụ bất thường. Họ dùng
những dữ liệu này để lên kế hoạch can thiệp, nhằm thu hẹp phạm vi của
cuộc bạo loạn, xác định những kẻ chủ mưu, gây ảnh hưởng hay bắt giữ một
số cá nhân.
Việc giám sát, phát hiện các đầu mối tin tức đáng chú ý từ khối
lượng thông tin khổng lồ trên mạng xã hội có thể được hỗ trợ bằng các
phần mềm chuyên dụng. Những phần mềm này đang được phát triển để
hướng tới việc phân tích cảm xúc thực của người dùng, để phân biệt, định
vị rõ hơn những người ủng hộ hay chống đối. Vượt qua những rào cản về
ngôn ngữ và văn hóa đặc thù, các phần mềm giám sát mạng xã hội machine
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learning trong tương lai gần có thể được dùng để phân tích cảm xúc của
các đám đông biểu tình trong tương lai, nắm bắt tâm trạng và xu hướng bạo
lực vào bất cứ thời điểm nào.
Mạng xã hội còn được dùng rộng rãi bởi các chính phủ và các chủ
thể phi nhà nước để gây ảnh hưởng công luận ở những khu vực có xung
đột. Trong lịch sử, nhiều quốc gia khác nhau đã từng khởi động nhiều
chiến dịch truyền thông để hỗ trợ cho các mục tiêu chính trị, đáp trả những
chiến dịch gây ảnh hưởng của địch thủ. Mạng xã hội và khả năng chia sẻ
thông tin dễ khiến nó trở thành nơi lý tưởng để thực hiện các chiến dịch
tuyên truyền.
Truyền thông xã hội độc đáo ở chỗ nó có thể nhanh chóng truyền
hình ảnh, tuy những hình ảnh này thường sai lệch hoặc bị tách khỏi bối
cảnh. Một tấm hình, một đoạn phim ngắn có thể là công cụ hữu hiệu để
thay đổi cách khái quát hóa một vấn đề.
Khả năng lan truyền thông tin giả của mạng xã hội có thể bị các đối
tượng xấu dùng để kích động bạo lực và gây hoảng loạn. Những bản tin và lời
đồn thất thiệt thường được lan tỏa trên mạng xã hội, nhất là sau các vụ tấn
công khủng bố lớn. Một số bản tin này đã được các kênh truyền thông chính
thống vô tình sử dụng. Việc giám sát và phân tích mạng xã hội giúp các chính
phủ nhanh chóng nhận dạng và đẩy lùi sự lan tỏa của thông tin giả.
Giám sát hoạt động mạng xã hội có thể ngăn ngừa những biến cố
khủng hoảng, hoặc giúp lực lượng hành pháp ứng phó hiệu quả hơn. Cuộc
chiến thông tin đầy cam go, thách thức này sẽ còn biến chuyển rất khôn
lường, khiến tất cả mọi quốc gia đều phải dành sự quan tâm nhất định cho
vấn đề này
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo - 2019 - số 7- tr.64-66
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QUẢN LÝ MẠNG XÃ HỘI
CẦN TIẾP CẬN THEO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 PGS, TS NGUYỄN QUỐC SỬU
Học viện Hành chính Quốc gia

-

ThS NGUYỄN MINH THẮNG
Đại học Kỹ thuật - Hậu cần
Công an nhân dân

Tóm tắt: Bài viết này phân tích vai trò, ý nghĩa của mạng xã hội;
khả năng (hiệu quả) của mạng xã hội trong quản lý xã hội và vấn đề quản
lý mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay đang gây ra những tác động gì?
Cần làm gì để cải thiện?
Abstract: This article is aimed at analyzing the role, meaning of
social network; the ability (effect) of social network in the social
management and which impact

the social network management may

have in Vietnam at present? What should be done to improve this?

H

iến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận,
tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc
thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”(1), đồng thời, “công
dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến
nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước;
Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công
khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công
dân”(2). Như vậy, tiếp cận thông tin và sử dụng thông tin để quản lý xã hội của
công dân Việt Nam là một quyền hiến định theo Hiến pháp hiện hành. Khả
năng giới hạn một quyền hiến định cần phải tuân theo các thủ tục chặt chẽ mà
không phải sự tùy tiện trong quyết định hay hành vi của cơ quan công quyền(3).
Đó chính là nền tảng thiết yếu để vận hành một xã hội dân chủ và pháp quyền
tại Việt Nam(4).
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1. Đo lường hiệu quả của mạng xã hội trong quản lý xã hội
Công nghệ thông tin khai sinh ra nền “dân chủ điện tử”. Dân chủ điện tử
dựa trên công nghệ thông tin thúc đẩy bởi thị trường, được nhiều người cho là
hoàn toàn trung lập khi áp dụng, vì nó được sử dụng bởi các công dân khi liên
lạc, truyền thông, cũng như bởi các chính quyền để tăng cường giám sát hay
kiểm soát công dân(5). Tuy vậy, công nghệ thông tin nghiêng hơn về phía trao
quyền cho công dân, theo những cách sau: (i) Cho phép thông tin các loại về
chính quyền được tiếp cận trực tiếp bởi công dân ở gần như mọi thời điểm trong
một không gian linh hoạt; (ii) Nó gia tăng đáng kể tốc độ truyền thông, trong khi
giảm chi phí, hỗ trợ liên lạc và công tác tổ chức giữa các công dân; (iii) Là
phương tiện tương tác trung gian, hỗ trợ các hình thức thảo luận và tranh luận
mới vượt qua rào cản về khoảng cách địa lý; (iv) Nó hầu như nằm ngoài phạm vi
kiểm soát của chính quyền, cho dù có cố gắng kiểm soát việc sử dụng và phát
triển, nó khiến cho biên giới quốc gia và sự kiểm duyệt hầu như không còn liên
quan gì.
Những thuận lợi của mạng internet nêu trên có thể làm lợi cho các nhóm,
tổ chức tội phạm, lạm dụng tình dục trẻ em, xâm phạm quyền riêng tư, nhưng
đó là cái giá thỏa đáng phải trả cho tiềm năng dân chủ từ công nghệ. Từ quan
điểm dân chủ, điều quan trọng hơn là mọi lợi thế đều phụ thuộc vào khả năng
tiếp cận nó và khả năng này phân bổ không đồng đều giữa các công dân tại các
vùng miền, có mức sống khác nhau. Khả năng trao quyền của công nghệ càng
lớn, sự tước đoạt quyền của những người không thể tiếp cận hay sử dụng nó
càng cao. Một số ví dụ về sự khác biệt giữa các khu vực trên thế giới trong khả
năng tiếp cận công nghệ thông tin theo tỷ lệ dân số: Năm 2016 có 47,1% dân
số thế giới đã được tiếp cận internet, tăng từ mức 43% của năm 2015. Trong
năm 2015, tỷ lệ tăng trưởng truy cập mạng của các nước đang phát triển là
35,3% so với 82,2% của các nước đang phát triển. 4,2 tỷ người chưa được tiếp
cận mạng internet đa phần là ở các nước kém phát triển, điều kiện kinh tế khó
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khăn. Theo Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU) thì hiện nay, 03 nước đứng
đầu về lượng người truy cập mạng internet là: Hàn Quốc, Pháp và Ireland. Và
03 nước đang có tỷ lệ người truy cập mạng ít nhất là: Senegan, Pakistan và
Zambia. Việt Nam là một trong số các nước có lượng người truy cập internet
đứng đầu thế giới. Cụ thể, theo thống kê thời điểm hiện tại, Việt Nam đang có
khoảng hơn 30 triệu người dùng mạng chiếm 34,1% dân số Việt Nam và bằng
1,4% dân số thế giới(6).
Kể từ năm 2004, khi mà internet băng thông rộng được triển khai mạnh và
mạng xã hội trên internet phát triển bùng nổ, thì các hoạt động truyền thông xã
hội ở Việt Nam cũng trở nên rất sôi động. Đến nay, có thể nhận diện các khu vực
hoạt động chính của truyền thông xã hội ở Việt Nam mà nhiều cá nhân đang tham
gia thường xuyên, cụ thể như(7): (i) Các cuộc thảo luận trên các diễn đàn trực
tuyến, trên chức năng phản hồi (comment) của các bản tin điện tử (tin trên báo
điện tử, tin trên các website, status hoặc entry mạng xã hội); (ii) Các hoạt động
đưa tin và xuất bản của cá nhân trên internet, chẳng hạn như đăng bài trên website
cá nhân, viết blog entry, đăng tải video clip lên YouTube, viết status và note
Facebook, đăng tải hình ảnh trên internet (Facebook, Instagram...); (iii) Các hoạt
động kết nối và phát tán thông tin trên môi trường mạng điện tử, chẳng hạn như
tag các mục nội dung cho bạn bè trên mạng, chia sẻ các mục nội dung, chia sẻ tài
liệu trên dịch vụ đám mây... Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông(8),
đến hết năm 2014, Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển internet
nhanh trên thế giới với hơn 32 triệu người sử dụng internet, tương đương tỷ lệ
35% số dân. Cùng với đó, thông tin điện tử trên mạng internet, bao gồm báo chí
điện tử và truyền thông xã hội cũng có sự phát triển rất nhanh chóng. Tính đến
cuối năm 2014, nước ta có hơn 300 mạng xã hội đã đăng ký hoạt động. Bên cạnh
đó, một số lượng rất lớn các blog cá nhân cũng góp phần đáng kể phát triển
truyền thông xã hội. Kết quả nghiên cứu của một công ty chuyên về điều tra xã
hội học trong lĩnh vực internet cho thấy, hơn 95% số người truy cập internet để
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đọc thông tin, chủ yếu thông qua các website tổng hợp và các mạng xã hội. Theo
đó, nhu cầu tìm kiếm và sử dụng thông tin là nhu cầu chủ đạo của người dùng
internet. Hơn nữa, những số liệu thống kê không chính thức cũng cho thấy các
website truyền thông xã hội chiếm đến 80% số lượng người sử dụng thường
xuyên trong số 10 website lớn nhất ở Việt Nam.
Mạng xã hội Facebook mới đây đã đưa ra một số thống kê về thói quen và
hành vi sử dụng Facebook của người Việt Nam. Theo đó, có 20 triệu người Việt
Nam sử dụng Facebook mỗi ngày và trung bình mỗi người dành ra tới 2,5 giờ
cho mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Thống kê cũng cho thấy tại Việt Nam,
mỗi tháng có tới 30 triệu người dùng Facebook, trong đó có 27 triệu người có sử
dụng các thiết bị di động để truy cập mạng xã hội này. Nếu tính trên phạm vi
hàng ngày, số người truy cập Facebook nói chung và số người truy cập
Facebook qua di động nói riêng lần lượt là 20 triệu và 17 triệu người.
Qua những con số trên có thể thấy, truyền thông xã hội đang cạnh tranh
với các phương tiện truyền thông đại chúng khác về số lượng người xem và
quảng cáo. Tuy nhiên, kết quả các khảo sát cho thấy, số người xem truyền hình,
đọc báo, tạp chí, báo mạng, nghe đài, băng, đĩa lớn hơn số người viết, xem
truyền thông xã hội. Cụ thể: (i) Số người trẻ tuổi viết, xem truyền thông xã hội
tăng nhanh, tập trung chủ yếu ở các khu đô thị lớn; số người lớn tuổi cũng có xu
hướng sử dụng mạng xã hội để giao tiếp; (ii) Truyền thông xã hội là kênh thông
tin mà báo chí tham khảo như một nguồn tin, doanh nghiệp hướng tới để quảng
bá sản phẩm; (iii) Các nhóm lợi ích, nhóm công chúng cũng tận dụng truyền
thông xã hội cho mục tiêu của mình; (iv) Xu hướng phát triển đan xen giữa tích
cực và tiêu cực nhưng trên bình diện chung thì cái tích cực đang được phát huy,
cái tiêu cực đang bị kìm chế; (v) Truyền thông xã hội ở Việt Nam tiếp tục thu
hút đông đảo người dùng và số lượng người xem. Tuy nhiên, khoảng cách lượt
người xem các trang truyền thông xã hội của Việt Nam ngày càng xa so với
mạng xã hội Facebook.
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2. Quản lý mạng xã hội phải phù hợp xu hướng phát triển
Tại phiên chất vấn trước Quốc hội ngày 17/11/2017, Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông đã khẳng định: “Chúng ta không thể cấm mạng xã hội hoạt
động, vấn đề là làm thế nào để tăng cường mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực
của mạng xã hội”(9). Có tới 70 chất vấn đã được gửi tới ông Bộ trưởng Bộ này
và điều mà dư luận quan tâm là mạng xã hội với không ít những hệ lụy cũng như
cách phản ứng trong quản lý của Việt Nam xưa nay.
Mạng xã hội giờ đây không ít những tác hại, thông tin sai - đúng, giả thật lẫn lộn. Và thực tế đã xảy ra những hậu quả khôn lường, theo số liệu mà Bộ
trưởng Thông tin và Truyền thông đưa ra: Từ năm 2014 đến nay, có 05 - 06
người tự tử vì bị bôi xấu trên mạng xã hội. Chưa kể những hệ lụy mang tính tác
động tới tâm tư, tình cảm, cái nhìn rất khó lượng hóa. Tuy nhiên, những “năng
lượng đen”, những thông tin bịa đặt, những xấu xí của mạng xã hội chỉ là một
phần nhỏ trong những ưu việt và tiện ích mà mạng xã hội mang lại. Với 70%
người Việt Nam dùng internet, 53 triệu tài khoản Facebook, nếu biết cách khai
thác, đó chính xác là một lợi thế, một nguồn lực rất lớn(10). Nhìn khách quan, nếu
những thông tin xấu lan tỏa thì những thông tin, chính sách, thông điệp cũng có
thể đến với người dân. Như vậy, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta chọn gì, mà không
phải đi ngược lại sự tiến bộ, không thể cực đoan đi đến sự cấm đoán trước khi
nỗ lực đấu tranh cho cái tốt tồn tại.
Cũng tại phiên chất vấn trên, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ví
von: Mạng xã hội như con đường và “đừng coi việc sử dụng là xấu, điều quan
trọng nằm ở ý thức của người sử dụng”. Theo ông Bộ trưởng, với việc kiên
quyết xử lý những thông tin thiếu chính xác, sai sự thật trên cơ sở tăng cường
thông tin chính xác, thông tin tốt trên báo chí, không để báo chí bị dẫn dắt bởi
mạng xã hội, cũng là một cách thức hiệu quả để đẩy lùi các thông tin xấu, sai sự
thật trên mạng. Đây được xem là một cách tiếp cận chính xác, thể hiện sự tin
tưởng và tôn trọng quyền được tiếp cận thông tin của người dân. Bởi chính
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người dùng sẽ là những người quyết định làm gì với những tin xấu, tin độc hại.
Quản lý trong một xã hội hiện đại không thể nằm ngoài những điều phổ quát
như vậy.
Hiển nhiên, trên quan điểm của một quyền không tuyệt đối, quyền tiếp
cận thông tin hay tự do ngôn luận cần được ra quản lý trên cơ sở các giới hạn
chính đáng đã được hiến định(11). Từ thực tiễn phát triển của truyền thông xã hội
và những tác động của nó đối với báo chí chính thống, nhận thấy cần phải có
giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm và hạn chế những mặt tiêu cực của
mạng truyền thông xã hội, cụ thể như sau:
Một là, Nhà nước cần kịp thời bổ sung, hoàn thiện các văn bản cần thiết
phù hợp với thực tiễn để bảo đảm môi trường pháp lý rõ ràng, minh bạch, công
khai và bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân khi tham gia truyền thông xã hội.
Các cá nhân, tổ chức cần phải có trách nhiệm pháp lý với các thông tin đưa lên
mạng xã hội hay trang thông tin điện tử. Cần làm tốt công tác xây dựng cơ chế,
chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong lĩnh
vực thông tin, truyền thông.
Hai là, tăng cường tính bảo mật và đấu tranh với tội phạm tin học. Cảnh
báo với các cá nhân, tổ chức những nguyên tắc bảo mật tối thiểu khi tham gia
các diễn đàn, mạng xã hội. Với các đơn vị xây dựng các trang thông tin điện tử,
mạng xã hội, các sản phẩm trên internet, thì ngay từ khi xây dựng, sản phẩm đã
phải thực hiện các biện pháp công nghệ về bảo mật thông tin hệ thống cũng như
thông tin của sản phẩm và thông tin người sử dụng sản phẩm. Các đơn vị chuyên
trách về an ninh mạng cần kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu
hiệu xuất hiện những “lỗ hổng” của việc bảo mật và cả khi bị tội phạm tin học
tấn công. Các thành viên trên mạng xã hội cũng kịp thời cảnh báo cho nhau khi
phát hiện những đường link độc hại hoặc có nguy cơ bị cướp tài khoản cá nhân.
Mỗi cơ quan cần xây dựng những bộ quy tắc, quy định về những thông tin nội
bộ, những thông tin bảo mật của đơn vị mình; xử lý nghiêm những hành vi phát
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tán thông tin nội bộ không được phép của các thành viên gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến đơn vị mình; quy định về tư cách cá nhân khi phát ngôn trên các mạng
xã hội... Tuy nhiên, việc xây dựng quy chế nội bộ còn phải căn cứ trên các quy
định pháp luật, tránh việc lạm quyền, xâm phạm quyền công dân của cán bộ,
nhân viên.
Ba là, kiểm chứng và phản biện kịp thời với thông tin sai. Cần xây dựng
kế hoạch đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, phản động trên
các mạng xã hội, theo đó, mặt công tác này phải được triển khai thường xuyên,
có trọng tâm. Nếu như ngày xưa có những tin đồn qua trò chuyện với tốc độ lan
truyền chậm, thì bây giờ, qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội tốc độ lan
truyền tăng lên gấp bội. Đối với những thông tin sai trái gây ảnh hưởng lớn
trong xã hội, thì ngoài việc cộng đồng đấu tranh cho chân lý, cần có sự ra tay
của các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn những luồng thông tin này kể cả
về mặt công nghệ và hành pháp.
Bốn là, tăng cường tuyên truyền tới cộng đồng về những lợi - hại của
mạng xã hội. Bản thân các trang thông tin điện tử hay mạng xã hội chỉ là công
cụ cho người dùng sử dụng, cần khuyến cáo tới cộng đồng những nguyên tắc khi
tham gia truyền thông xã hội, trước hết là vì quyền lợi của chính người dùng,
sau đó là sự tôn trọng không gian sống của người khác. Khi tiếp nhận các thông
tin cần có những phán đoán và kiểm chứng trước khi nghĩ đến việc lan tỏa thông
tin. Điều này là thiết yếu trong xã hội thông tin như hiện nay.
Năm là, tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm,
đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan và của cả hệ
thống chính trị. Cần xử lý nghiêm những hành vi mạo danh gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến các cá nhân, đơn vị; xử lý hình sự những hành vi mạo danh
để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, những đơn vị cung cấp
dịch vụ cũng cần thường xuyên có những cảnh báo gửi đến khách hàng, tránh
để bị kẻ xấu lợi dụng mạo danh, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi
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khách hàng của mình.
Sáu là, khuyến khích các mạng xã hội tích cực và những thành viên tốt.
Trên thế giới ảo cũng như cuộc sống thực luôn có những cái xấu và cái tốt xuất
hiện đen xen nhau. Nếu như những cái tốt đủ lớn thì sẽ thu hẹp dần những cái
xấu. Đấu tranh với cái xấu quyết liệt bao nhiêu thì việc khuyến khích, động viên
những cái tốt càng phải tăng cường bấy nhiêu. Nếu có nhiều trang tốt thu hút
người dùng thì cũng là một cách hạn chế người dùng đến với những trang có
mục đích xấu
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BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG
TRONG THỜI KỲ SỐ HÓA VÀ MẠNG XÃ HỘI

 TS PHẠM BÌNH DƯƠNG
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Thời kỳ số hóa và mạng xã hội vừa đặt ra những thách thức
trong vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa mở ra những cơ hội
mới vô cùng thuận lợi để có những bước đột phá hiệu quả, giúp tư tưởng của
Đảng đi sâu vào cuộc sống, tạo nên sự đồng thuận và hưởng ứng từ nhân
dân. Chính vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng trong bối cảnh Internet và mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay,
lực lượng tham gia đấu tranh cần có nhận thức và bản lĩnh chính trị vững
vàng, làm chủ công nghệ, nắm bắt kỹ năng, quy trình thực hiện kế hoạch và
triển khai thông tin để đấu tranh hiệu quả với những quan điểm xấu độc, có
khả năng tự đề kháng và phản biện sắc sảo các quan điểm của các thế lực
chống phá, thù địch.
Abstract: The age of digitalization and social media presents several
challenges in protecting the ideological foundation of the Party and also opens
the opportunities to create breakthrough development, translating the Party’s
ideology into life and creating the social consensus and support. Therefore, to
defend the ideological foundation of the Party in the age of Internet and social
media, it is important for the defenders to be politically strong, technologysavvy and master the skills and procedures of planning and disseminating
information to fight the wrong views effectively, to resist and criticize the views
by the hostile forces.

Đ

ặt trong bối cảnh công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang
diễn ra hết sức sôi động, chi phối mọi mặt trong đời sống kinh tế và
xã hội thế giới, cuộc cách mạng về thông tin trong các tổ chức
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Đảng và cơ quan Chính phủ cần được đẩy mạnh và phát triển. Yêu cầu nâng
cấp và phát triển công nghệ thông tin sẽ giúp đổi mới diện mạo của các tổ
chức, giúp cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng đạt được kết quả cao hơn,
chi tiết hơn và bài bản hơn. Cuộc đấu tranh hiện nay cần có tác động trực
tiếp, hiệu quả và có tính lan tỏa, giúp hiện thực hóa những giá trị cốt lõi trong
nền tảng tư tưởng của Đảng. Để làm được điều đó, ngoài sự hỗ trợ của công
nghệ thông tin, cần chuẩn bị các lực lượng làm công tác thông tin - truyền
thông chuyên nghiệp hỗ trợ triển khai các thông tin và hoạt động. Lực lượng
tham gia đấu tranh thống nhất và đồng bộ bao gồm nhiều thành phần ở tất cả
các lĩnh vực trong xã hội từ Trung ương đến địa phương, những người có
nhận thức đầy đủ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Họ được đào tạo để làm
chủ công nghệ thông tin, nắm bắt kỹ năng, quy trình và thực hiện các sản
phẩm, xây dựng các kế hoạch và triển khai thông tin để đấu tranh với những
quan điểm xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự tấn công của
các lực lượng chống phá, có sự phản biện sắc sảo với những thông tin sai
lệch, áp đặt và sai sự thật. Trong quá trình đó, vai trò của các nhà quản lý vô
cùng quan trọng, các nhà quản lý cần nâng cao năng lực lãnh đạo bằng việc
trang bị các kiến thức, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, có kỹ năng quản trị thông tin, đặc biệt là quản trị về lĩnh vực truyền
thông trong bối cảnh phát triển của kỷ nguyên công nghệ.
Nâng cao vị thế và uy tín của Đảng
Trong thời kỳ chiến tranh, cuộc đấu tranh qua sách vở, báo chí, văn học
nghệ thuật, tuyên truyền “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” tỏ ra rất hiệu quả. Tuy
nhiên, với bối cảnh phát triển của Internet và mạng xã hội (MXH) như hiện nay,
cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã có nhiều thay đổi, đa dạng
và phức tạp hơn, cuộc đấu tranh đang được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, trở
thành một chiến trường lớn chưa từng có.
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Nâng cao vị thế và uy tín của Đảng trước tiên là việc nâng cao nhận thức
của nhân dân. Thông qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, truyền
tải các thông tin của Đảng với nội dung và ngôn ngữ phù hợp đi vào cuộc sống,
giúp nhân dân nhận diện được đâu là thông tin chính xác, đâu là thông tin sai sự
thật. Tích cực tuyên truyền các thông tin có lợi, các chính sách hỗ trợ và phát
triển xã hội, nâng cao đời sống và phúc lợi của từng khu vực cụ thể, từ đó lấy
được niềm tin yêu của nhân dân với Đảng.
Khi nhân dân tin và theo Đảng, công tác tuyên truyền sẽ có nhiều thuận
lợi, từ đó tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Tạo
thêm các trận địa trên không gian mạng để tăng cường hiệu quả cho cuộc
chiến. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Đảng và toàn hệ thống chính trị.
Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị
cần quan tâm tới công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, có những kế hoạch triển
khai hoạt động cụ thể vào thực tiễn, mang hơi thở của cuộc sống. Tăng cường
sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức Đảng các cấp nói riêng và của toàn
Đảng nói chung. Đưa Đảng trở thành hình mẫu chính trị mang tính biểu
tượng, là mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của quần chúng nhân dân, đứng trong
hàng ngũ của Đảng trở thành niềm tự hào của từng cá nhân trong xã hội. Việc
trở thành đảng viên và được tham gia vào các hoạt động của tổ chức Đảng
giúp mỗi cá nhân trở thành một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Sự
thấm nhuần tư tưởng của Đảng góp phần lan tỏa các chủ trương, quan điểm
vào trong cuộc sống.
Nâng cao uy tín và hình ảnh của Đảng là góp phần tạo nên vị thế của
Đảng trong dân và với bạn bè quốc tế. Với chính sách đổi mới và thân thiện,
Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ và tỷ lệ người sử dụng
Internet cũng như MXH cao nhất thế giới. Theo thống kê năm 2018, Việt
Nam có khoảng 64 triệu người dùng Internet, đứng thứ 16 thế giới. Việt Nam
hiện có hơn 65 triệu tài khoản đang hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, hai
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MXH phổ biến ở Việt Nam hiện nay là Facebook và YouTube hiện có nhiều
tài khoản ảo, mạo danh cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức
nhằm mục đích tuyên truyền các thông tin bịa đặt, giả mạo (Fake News), các
hoạt động vu khống, chống phá chế độ đang diễn ra thường xuyên.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng, việc tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái thù địch trong tình hình mới là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Một mặt, tăng cường chỉ đạo, quản lý các nội dung báo chí xuất bản; mặt
khác, tăng cường quản lý thông tin trên MXH, yếu tố đang có ảnh hưởng rất
lớn lên đời sống xã hội. Hiểu để sống chung với MXH cũng như quản lý, định
hướng và tận dụng các lợi thế của nó. Internet là thành quả của cách mạng
khoa học công nghệ, phát minh vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỳ 20. Với
ảnh hưởng rất lớn của MXH, chúng ta có thể tận dụng để tuyên truyền, chủ
động các thông tin mang tính định hướng để người dân hiểu rõ các vấn đề
đang xảy ra, không để các thế lực thù địch lợi dụng MXH để chống phá, kích
động người dân.
Tăng trưởng của xã hội số

(Nguồn: vnetwork.vn)
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Năm 2019, dân số Việt Nam đạt xấp xỉ 97 triệu dân, với tỷ lệ 36% người
dân sống ở thành thị. Năm 2019 số người sử dụng Internet cán mốc 64 triệu
người, tăng 28% so với năm 2017. Trong đó, có tới 58 triệu người dùng mạng xã
hội trên thiết bị di động, tăng 8 triệu người dùng so với 2018. Số thuê bao điện
thoại đã được đăng ký lên tới 143.3 triệu số. Điều này cho thấy phần đông người
dân đã tiếp cận với điện thoại thông minh và nhiều người sử dụng cùng lúc 2 tới
3 chiếc điện thoại để phục vụ nhu cầu công việc. Thời điểm hiện tại là thời kỳ
điện thoại thông minh lên ngôi nhưng thiết bị truyền thống như truyền hình vẫn
tiếp cận tới 97% người theo dõi. Thêm vào đó, chức năng kết nối trực tiếp với
Internet của các truyền hình thông minh cũng khiến các nội dung trở nên thú vị,
đa dạng hơn và vẫn là “món ăn tinh thần” to lớn của đại bộ phận người dân.
Không chỉ ở Việt Nam, Internet và các thiết bị điện tử cầm tay đang phát triển
với tốc độ chóng mặt trên thế giới, người ta ước tính, cứ 02 ngày, nhân loại tạo
ra một lượng thông tin bằng với thông tin chúng ta tạo ra từ năm 2003 cho tới
nay. (Eric Schimidt, Google CEO)
Từ những năm 90, chúng ta đã nghe tới khái niệm Internet toàn cầu và
gần đây là Internet vạn vật. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp cận với khái
niệm Internet tất cả mọi thứ. Hiện nay cơ sở dữ liệu đã có mặt ở khắp nơi, chúng
ta tạo ra dữ liệu hàng ngày, hàng giờ, thậm chí hàng giây qua những thiết bị điện
tử cầm tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, thanh toán trực tuyến, thanh toán
điện tử, trao đổi thông tin qua mạng Internet, v.v.. Bất kỳ đâu có thông tin và
mạng Internet, ở đó tạo ra thông tin và các cơ sở dữ liệu.
Xã hội loài người đang dần tạo ra các điều kiện cho sự xuất hiện của Trí
tuệ nhân tạo và Tự động hóa. Ông hoàng vật lý Stephen Hawking đã từng nhận
định về sự thay thế của dạng sống AI với con người(1), “Thần đèn đã thoát ra
ngoài. Tôi sợ rằng AI sẽ thay thế con người hoàn toàn,... đó sẽ là một dạng sống
mới, sẽ vượt trội hơn so với con người, v.v..”
Bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và thông tin vừa đặt
84

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3/2021
ra những thách thức lớn cho bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa tạo ra
những cơ hội vô cùng thuận lợi để có những bước đột phá, hiệu quả, giúp đưa
nền tảng tư tưởng của Đảng đi sâu vào cuộc sống, tạo nên sự đồng thuận và
hưởng ứng từ nhân dân. Để làm được điều đó, công tác quản lý cần ứng dụng
công nghệ để phân tích thông tin và công chúng, đánh giá nhu cầu và đề ra chiến
lược hoạt động linh hoạt. Làm chủ kỹ thuật và công nghệ truyền thông chính là
chìa khóa để hiện thực hoá nhiệm vụ này.

Biểu đồ 1: Các vấn đề mà cơ quan quản lý truyền thông
Châu Á Thái Bình Dương phải đối mặt tới năm 2020
(Nguồn: Asia - pacific communication Monitor)
Theo thống kê, thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc
chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là việc đương đầu với sự phát
triển của hệ sinh thái số và mạng xã hội (Biểu đồ 1). Hiện nay có tới 48,9% các
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cơ quan quản lý truyền thông đang gặp phải khó khăn trong vấn đề này. Bên
cạnh đó, là khó khăn với việc xử lý tốc độ và khối lượng thông tin khổng lồ do
tính chất mở rộng biên độ và lan tỏa thông tin trên mạng Internet (33,5%). Vấn
đề lớn khác đó là việc sử dụng dữ liệu lớn (big data) và các thuật toán cho thông
tin truyền thông (32,4%).

Biểu đồ 2: Các vấn đề mà quản lý truyền thông Việt Nam phải đối mặt
trong giai đoạn hiện nay
(Nguồn: Asia - pacific communication Monitor)

Tại Việt Nam, quản lý thông tin đang phải đối mặt với hai thách thức rất
lớn. Thứ nhất, đó là sự phát triển của hệ sinh thái số và mạng xã hội (32,3%).
Bên cạnh đó, sử dụng dữ liệu lớn (Big data) và các thuật toán cho thông tin
truyền thông cũng gặp rất nhiều trở ngại do các điều kiện khách quan và chủ
quan (40,4%).
Sở hữu công nghệ và làm chủ công nghệ hiện đang là hai vấn đề chúng ta
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gặp phải trong quá trình truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng. Một mặt, sở hữu
công nghệ tạo điều kiện thuận lợi để truyền thông hiệu quả. Tuy vậy, nếu chỉ
chạy theo công nghệ mà không làm chủ công nghệ hoặc không đủ trình độ để
quản trị sẽ khiến ta phụ thuộc quá nhiều và làm tay sai cho công nghệ.
Các hoạt động thông tin bị đe dọa khi người làm công tác truyền thông
trở thành tay sai của công nghệ mới, thay vì làm chủ chúng(2).
Vì vậy, công tác quản lý và vận hành thông tin trong bối cảnh phát triển
của kỷ nguyên công nghệ hiện nay đòi hỏi sự đầu tư đúng đắn và phù hợp, kết
hợp với khả năng nắm bắt và làm chủ khoa học kỹ thuật. Sự phù hợp giữa
trình độ và nền tảng công nghệ tạo ra hiệu quả cho công cuộc bảo vệ nền tảng
tư tưởng, tránh sự lãng phí, chạy theo công nghệ mà quên mất tôn chỉ mục
đích đã đề ra.
Dữ liệu hóa - dữ liệu lớn - big data
Dữ liệu hiện nay đóng vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động thông
tin tuyên truyền nói chung. Dữ liệu lớn chính là một mỏ tài nguyên vô cùng quý
báu để khởi động bất kỳ một hoạt động tuyên truyền nào, dữ liệu chính là nền
tảng để xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo trong môi trường Internet. Dữ liệu
rất đa dạng và phong phú, tuy nhiên chúng có những đặc điểm chung. Hiện nay,
các nhà quản trị truyền thông chính sách phát triển xây dựng nền tảng công nghệ
thông tin cho tổ chức chú trọng tới 4 đặc điểm của dữ liệu bao gồm:
Biên độ: hiện các dữ liệu đều được lưu trữ với khối lượng cực lớn và biên
độ mở rộng không ngừng, với nguồn vào của lượng thông tin khổng lồ như vậy,
kiểm soát biên độ luôn là điều cần được chú ý trong công tác quản trị.
Phương sai: phản ánh độ phân tán của các giá trị trong thống kê số
liệu. Ngoài việc xử lý dữ liệu nội bộ còn cần thu thập và xử lý các dữ liệu từ
bên ngoài.
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Tần suất: Với một lưu lượng dữ liệu lớn được ghi vào thường xuyên như
đề cập ở trên, việc thu thập/xử lý các dữ liệu trong một khoảng thời gian dài,
liên tục cập nhật cũng là một khó khăn cho việc tổng hợp và báo cáo dữ liệu.
Độ tin cậy: Với dòng chảy đa dạng và bất tận dữ liệu, việc cần thiết là
xác định và phân loại chất lượng của các dữ liệu. Phải xây dựng công cụ và bộ
tiêu chí rõ ràng để phân loại chất lượng cao/thấp của dữ liệu, đâu là các thông tin
có giá trị, đáng tin cậy, đâu là các thông tin cần được kiểm chứng, đâu là các
thông tin sai sự thật, đâu là tin giả...
Các đặc điểm của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng
Tăng cường đấu tranh trên nền tảng Internet và mạng xã hội
Nâng cao hiệu quả đấu tranh bằng ứng dụng truyền thông số và mạng xã hội.
Không chỉ dừng lại ở những kênh truyền thông đã có như: bản thông báo, áp phích,
tờ rơi, trang web, thư điện tử... tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái
cần với tới những kênh truyền thông mới như quảng bá trên mạng xã hội facebook,
twitter, flickr, youtube... Việc tham gia các mạng xã hội này rất dễ dàng với vài
thao tác đơn giản, các thông tin chính thức được đưa lên sẽ phát tán và lan truyền
trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, làm thế nào để kênh truyền thông này đạt được
hiệu quả thì phải có sự tìm hiểu kỹ lưỡng và nắm bắt được công nghệ.
Phát triển hình thức truyền thông bằng việc sử dụng blog chính luận, các
blog tư vấn, hỏi đáp, trao đổi và bàn luận cũng là một kênh tốt vì hiện nay dịch
vụ blog đã trở nên rất thân quen với mọi người, đặc biệt các đối tượng là sinh
viên. Nếu như các cây bút sắc sảo có blog tham gia vào cộng đồng blog như
những trang cá nhân để giới thiệu về chính mình thì sẽ càng dễ tiếp cận với cộng
đồng và công chúng.
Xây dựng và phát triển hệ thống cổ động (promotion-mix)
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các công cụ cổ động. Mỗi
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công cụ cổ động lại có những điểm đặc thù riêng và chi phí của nó. Nắm được
những đặc điểm này chính là lợi thế của người làm công tác tuyên truyền. Các
công cụ cổ động bao gồm:
Quảng bá chính sách qua các phương tiện truyền thông đại chúng và đăng
tải trên mạng Internet, nhiều người nhận được một thông điệp như nhau, và cùng
hiểu được các nội dung truyền tải.
Quảng bá chính sách trên các hệ thống cổ động được xây dựng bài bản và
ứng dụng công nghệ số có khả năng lan tỏa sâu rộng, cho phép thông điệp lặp lại
nhiều lần. Quảng bá chính sách với quy mô lớn cũng thể hiện tầm vóc, quy mô
và sự nghiêm minh trong ban hành chính sách.
Các công cụ tuyên truyền trực tiếp
Bao gồm một số hình thức truyền thống như thư gửi trực tiếp, thông tin
qua điện thoại... và ứng dụng thêm một vài hình thức truyền thông mới như
thông điệp điện tử, email, tin nhắn messenger hoặc trên các diễn đàn... Thông
điệp thường được chuyển đến một người, một nhóm người, hoặc cả cộng
đồng tùy thuộc mục đích tuyên truyền cụ thể. Thông điệp có thể được soạn
thảo chủ động để hấp dẫn đối tượng mục tiêu. Bên cạnh đó, thông tin dạng
này thường mang tính cập nhật cao, có thể được soạn thảo và gửi thông điệp
ngay lập tức.
Xu hướng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trong giai đoạn
hiện nay
Xây dựng hệ thống thông minh
Trong bối cảnh phát triển của công nghệ và mạng xã hội như hiện nay,
tốc độ truyền tải thông tin đóng vai trò then chốt, các quyết định cần được
đưa ra nhanh chóng. Những thông tin vội vàng có thể làm bùng nổ khủng
hoảng, công tác tuyên truyền cần thông minh hơn, nhạy cảm hơn. Những
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phản hồi cần phải được cân nhắc, thảo luận trước khi đưa ra công luận. Các
thông tin tích cực cần được đẩy mạnh trên các kênh truyền thông, tuyên
truyền và lan tỏa để kịp thời đi vào cuộc sống, nhân rộng phản ứng ủng hộ từ
phía công chúng.
Đấu tranh bằng cách lắng nghe
Lắng nghe là việc vô cùng cần thiết, MXH và truyền thông số có sức
mạnh vô cùng lớn, nó có thể khiến một vấn đề của xã hội lan tỏa và bùng phát
chỉ sau một đêm. Tuy nhiên chỉ lắng nghe thôi là chưa đủ, với sự hỗ trợ của
dữ liệu lớn (big data), đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là định vị
cảm xúc của nhân dân, đây chính là yêu cầu mới được đặt ra trong bối cảnh
hiện nay. Chuyên gia cần có khả năng xác định phản ứng và phân tích những
vấn đề xã hội thành sự đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu. Công việc này làm cho
nội dung đấu tranh “đúng và trúng” hơn với mục đích bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng.
Đấu tranh bằng cách tạo dựng niềm tin
Như đã bàn ở trên, trong môi trường của mạng Internet, ai cũng có thể
công bố nội dung, thậm chí là nội dung giả mạo cá nhân, tổ chức, thậm chí giả
mạo các nhà lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Thông qua các câu chuyện cụ thể,
sinh động và cảm xúc chính là cách rất hay để thu hút sự chú ý và ủng hộ. Đặc
biệt phù hợp với văn hóa, truyền thống của địa phương, cộng đồng, đất nước
theo từng mục đích cụ thể. Lực lượng đấu tranh cần giỏi kể chuyện, dùng nội
dung văn hóa bản địa để xây dựng lòng tin và có kế hoạch hành động cụ thể theo
từng giai đoạn.
Tận dụng sự đồng thuận to lớn từ xã hội
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi tận dụng sức mạnh
công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động gắn kết nhân dân và làm cho
người phản đối thay đổi quan điểm, có thái độ và sự nhìn nhận vấn đề khác đi.
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Để thực hiện công việc này đòi hỏi một kế hoạch kỹ lưỡng, chi tiết, nếu không
chính chúng ta sẽ bị chỉ trích từ sự phê phán xã hội.
Nghệ thuật chính là sự phối hợp với nhân dân để thực hiện nội dung và
lan tỏa ảnh hưởng của thông tin. Quản lý các mối quan hệ và làm rõ quan
điểm phản bác các ý kiến tiêu cực là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh
thông tin đa chiều.
Tận dụng dữ liệu để tạo lập niềm tin và quan hệ
Với biên độ vô hạn của mạng Internet, quan niệm tuyên truyền tập trung
vào một nhóm xã hội nhất định hiện đã lỗi thời. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng ngày nay chính là tạo lập mối quan hệ với các nhóm xã hội
thông qua việc chuyển đổi dữ liệu xã hội thành sự hiểu biết thấu đáo về đối
tượng. Thông qua dữ liệu chúng ta có thể biết những thông tin chi tiết nhất, bao
gồm quan điểm, tôn giáo, mục đích, v.v.. để có thể gây dựng một mối quan hệ
sâu sắc
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PHẦN II
ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, PHẢN BÁC
CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
TRÊN MẠNG XÃ HỘI

PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ
NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ÐẢNG, ÐẤU TRANH
NGĂN CHẶN CÁC QUAN ÐIỂM SAI TRÁI, THÙ ÐỊCH
TRÊN MẠNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 PGS, TS PHẠM HUY KỲ
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Ðổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và
hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
đường lối, chủ trương của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch là yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên,
lâu dài và cấp bách hiện nay. Chúng ta phải nhận diện rõ các cách thức,
thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội
để chống phá Ðảng, Nhà nước ta, từ đó tìm ra phương thức bảo vệ và
đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.

Từ khóa: nền tảng tư tưởng của Ðảng; phương thức; bảo vệ; đấu
tranh; quan điểm sai trái, thù địch; mạng xã hội.
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H

iện nay, các thế lực thù địch tăng cường chống phá sự nghiệp cách
mạng Việt Nam trên mọi phương diện, nhưng trọng tâm nhất là
phương diện lý luận, tư tưởng thông qua các trang mạng xã hội có
máy chủ ở nước ngoài. Âm mưu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của các thế lực
thù địch là phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xóa bỏ vai
trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, xuyên
tạc về nền tảng tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; thông tin sai lệch, xuyên tạc tình hình thực tiễn cách mạng, đời
sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của
Việt Nam.
Phương thức mà các thế lực thù địch sử dụng phổ biến nhất hiện nay là sử
dụng các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google, Youtube... Tận dụng tối
đa tiện ích chat, phản hồi thông tin (Comment) trên mạng để kêu gọi độc giả
tham gia trao đổi ý kiến. Mục đích là cổ vũ những độc giả hưởng ứng, cổ súy,
ủng hộ các quan điểm xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước Việt Nam. Ðồng
thời chúng còn tạo lập các trang web được xây dựng chế độ mở, cho phép độc
giả dễ dàng gửi bài viết trực tiếp, với dung lượng file lớn hoặc có thể cho phép
có hạn chế một số người với điều kiện khai báo account cụ thể để đăng tải bài
viết trực tiếp trên các trang này...
Thủ đoạn của các thế lực thù địch: Một là, lợi dụng các thời điểm chính
trị nhạy cảm ở trong nước như Ðại hội đảng các cấp, thậm chí cả cuộc chiến
chống dịch COVID-19, các vụ đại án - kết quả cuộc chiến chống tham nhũng,
tình hình biển Ðông... để tung các quan điểm sai trái, thù địch nhằm kích động
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi đa nguyên, đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh
đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Với những tiện ích của mạng xã hội, các
thông tin, các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch được chúng cập nhật hằng
ngày, hằng giờ với số lượng lớn, truyền tải và nhân rộng trên mạng, được các
phần tử cơ hội chính trị, những người kém hiểu biết chia sẻ, phát tán, lan
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truyền rộng rãi trong xã hội. Tính nguy hiểm và tác động lớn từ các quan điểm
sai trái, thù địch là gây tâm lý bán tín, bán nghi, hoang mang, dao động, tạo sự
phân tâm ở một bộ phận công chúng xã hội. Trong đó, đối tượng chịu tác động,
ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ các thông tin xấu, độc trên mạng internet là thanh
niên, sinh viên. Hai là, chúng tăng cường tuyên truyền các nội dung dối trá, lừa
bịp. Ðây là kiểu truyền thông truyền thống lâu nay của báo chí phương Tây.
Tuy không mới nhưng “hiệu quả” của nó vẫn tác động rất lớn đối với đối
phương. Các thông tin dối trá, lừa bịp được tuyên truyền lặp đi lặp lại nhiều
lần, kéo dài kiểu “mưa dầm thấm lâu”, dần dần cũng sẽ tác động tâm lý đối với
không ít người trong xã hội - những người nhẹ dạ, cả tin, dễ tin theo những
quan điểm sai trái đó. Ba là, trộn lẫn thật giả, đưa các thông tin tiêu cực, những
ý kiến, quan điểm sai lệch có thật từ các nguồn tin của các báo chí, các cuộc
hội thảo trong nước để tỏ ra khách quan gắn với những bình luận chủ quan,
thổi phồng, bóp méo, quy chụp các tiêu cực xã hội... hòng tạo tâm lý bán tín
bán nghi cho người đọc. Bốn là, tạo lập và huy động những tài khoản giả mạo
trên mạng xã hội để chống phá. Các thế lực thù địch lập các Website giả mạo
của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, lãnh đạo một số bộ ngành, địa
phương, những người có uy tín, nhân vật nổi tiếng trong xã hội... để thông
qua đó tung tin bịa đặt, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội, nhất là trước
những vấn đề nhạy cảm, từ đó kêu gọi, lôi kéo, kích động người dân tụ tập,
biểu tình và có các hành vi vi phạm pháp luật...
Nhận thức rõ những phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch,
cho nên từ Ðại hội Ðảng toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII đến nay, trong
các văn kiện Ðại hội, Ðảng ta thường xuyên khẳng định, cảnh báo nguy cơ
hết sức nguy hiểm, đó là nguy cơ “diễn biến hòa bình” chống phá chế độ
XHCN ở Việt Nam của các thế lực thù địch. Báo cáo Chính trị tại Ðại hội
XII, Ðảng ta đã tiếp tục cảnh báo: “Bốn nguy cơ mà Ðảng ta đã chỉ ra tiếp tục
tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu
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vực và trên thế giới, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm
chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí
diễn biến phức tạp; khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày càng
tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của
cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Ðảng và Nhà nước. Bảo vệ chủ quyền
biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Tình hình chính trị - xã
hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định”(1).
Trước yêu cầu phải bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn các
quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay, chúng ta cần phải có
những phương thức bảo vệ và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả.
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, chính quyền từ
Trung ương đến cơ sở; sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan chức năng; tổ
chức lực lượng hợp lý, chất lượng để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và
đấu tranh. Xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh;
đồng thời phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp,
trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.
Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý chủ chốt phải nắm vững lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Ðảng, nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của
Ðảng và Nhà nước; nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch để có các
chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế. Mặt khác,
đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, ngăn chặn các quan điểm sai
trái thù địch nói chung và trên mạng xã hội nói riêng không chỉ có bộ phận
thường trực, chuyên trách mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các ban,
ngành Trung ương, của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của mọi thành
95

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3/2021
viên có trách nhiệm trong xã hội. Phải tạo được thế trận toàn dân mới có thể
bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù
địch trên mạng xã hội có hiệu quả.
Hai là, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, ngăn chặn các quan điểm
sai trái, thù địch trên mạng xã hội phải được thực hiện bằng nhiều hình thức
đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Cuộc đấu tranh này không thể thực hiện theo
kiểu mệnh lệnh hành chính, chủ quan, duy ý chí, áp đặt quan điểm mà phải
dựa trên sự tự giác, có trách nhiệm của mỗi công dân. Thông tin phản bác
phải được phân tích, luận giải có lý lẽ, dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn khách
quan mới có sức thuyết phục, trên cơ sở nắm vững trình độ, nhu cầu, nguyện
vọng, tâm lý của từng nhóm đối tượng tiếp nhận thông tin cụ thể. Ðồng thời
phải sử dụng đa dạng các thể loại thông tin, từ các bài viết chính luận đến thơ
ca, tin tức cập nhật... để chuyển tải nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Ðảng, phản bác các quan điểm, sai trái thù địch trên không gian
mạng. Ví dụ, trong thời gian gần đây, các đối tượng phản động tiến hành các
thủ đoạn mới, sử dụng ca nhạc làm công cụ tuyên truyền, chống phá lĩnh vực
tư tưởng - văn hóa trên không gian mạng. Cách thức tiến hành của thủ đoạn
này là chuyển hóa các bài viết có sẵn thành thể thơ hoặc bài hát phát trên các
kênh âm nhạc trực tuyến; đặt máy chủ ở nước ngoài trốn tránh sự kiểm duyệt
của các cơ quan chức năng Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cũng phải sử dụng đối
sách tương thích mới có thể đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.
Ba là, tích cực và chủ động sử dụng không gian mạng trong việc bảo
vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù
địch. Cần sử dụng các trang Web, Blog, các trang mạng xã hội Facebook,
YouTube, Twitter, Zalo, Lotus..., diễn đàn, báo điện tử, trang thông tin điện
tử, các phương tiện truyền thông đại chúng,... Từ đó kịp thời tuyên truyền,
phản bác các thông tin sai lệch, xấu độc, xuyên tạc, nhằm phủ nhận những
giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
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Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; thông tin bịa đặt, vu khống, bôi đen lãnh tụ, lãnh đạo Ðảng, Nhà
nước... của các thế lực thù địch, chống đối trên mạng xã hội. Thường xuyên
cung cấp những thông tin chính thống từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
trách nhiệm thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội
nhằm định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và
nhân dân. Tận dụng lợi thế tương tác của báo mạng điện tử, tổ chức các diễn
đàn trực tuyến, tọa đàm trực tuyến, hội thảo trực tuyến về vấn đề dân chủ,
nhân quyền ở Việt Nam; qua đó phê phán, phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Ðảng và Nhà nước; tìm hiểu về thành tựu trong lĩnh vực dân chủ,
nhân quyền ở Việt Nam... góp phần cung cấp thông tin cho công chúng để có
cái nhìn toàn cảnh, phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.
Mở chuyên trang Hỏi - Ðáp về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của
các thế lực thù địch; về thành tựu kinh tế - xã hội, thực hiện dân chủ, nhân
quyền ở Việt Nam để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu. Tạo các
diễn đàn mở trên các trang mạng xã hội, trong đó đăng tải các bình luận, ý
kiến của bạn đọc về Ðảng, về đất nước có lợi trong công tác tuyên truyền, tạo
sức lan tỏa cao. Tổng hợp, đăng tải các phản hồi tích cực của bạn đọc trong
và ngoài nước để phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Ðảm
bảo thực hiện đúng yêu cầu: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan
báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên
truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, các
mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền
tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai
trái, thù địch...
Bốn là, tổ chức lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng,
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phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội có hiệu quả. Trong đó,
trước hết là lực lượng chuyên trách để chủ động nghiên cứu, xây dựng nội
dung, lựa chọn phương thức phù hợp với từng loại thông tin sai trái, thù địch
trên mạng xã hội. Cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo: Xây dựng lực lượng
chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh; đồng thời phát huy cao nhất
trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu
trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch... Trên thực tế, chúng ta đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 từ cấp
Trung ương đến cấp cơ sở, quy tụ những chuyên gia có đủ phẩm chất và năng
lực để chỉ đạo, triển khai và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình
mới. Ngoài ra, cần khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân
cùng tham gia đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc
trên mạng xã hội. Ðặc biệt, cần chú trọng phát huy vai trò của những người
nổi tiếng, trong đó có các văn nghệ sĩ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công
chúng thông qua sự tương tác trên mạng xã hội để dẫn dắt, định hướng dư
luận xã hội. Ðồng thời cần tập hợp đội ngũ thanh niên, sinh viên của các cơ
sở giáo dục và đào tạo - những trí thức trẻ hưởng ứng và tham gia tích cực
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai
trái, thù địch trên mạng xã hội. Bởi đây là lực lượng có điều kiện và kỹ năng
sử dụng công nghệ tốt, có kiến thức và sự hiểu biết, chiếm số đông trong sử
dụng mạng xã hội.
Năm là, tăng cường quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội
và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các
trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả, đúng pháp luật. Cần chủ động
phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, sử dụng các giải pháp về công nghệ
để ngăn chặn một cách tối đa các tin tức xấu độc trên các trang mạng. Ðặc
biệt, phải chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để vô hiệu hóa
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hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại”. Mặt
khác, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi
phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của
Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng,
mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm
để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc
tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội
dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Cần chú trọng việc nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Trong đó,
chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và
có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng
xã hội trong tình hình mới. Rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các mạng
xã hội, cấp tên miền; phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang
thông tin điện tử; yêu cầu tính chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội
của các tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ internet, mạng xã hội, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
xuyên biên giới...
Sáu là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của công
dân trong việc sử dụng mạng xã hội, nâng cao khả năng “miễn nhiễm” các
quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội của người sử dụng. Nghị quyết
số 35-NQ/TW chỉ rõ, cần: Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với
các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả
năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên
internet; biết khai thác, sử dụng internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành
mạnh. Thực tế cho thấy, nhiều thông tin sai sự thật hay thông tin giả, thông
tin bị xuyên tạc, bóp méo, thậm chí xấu độc, thường xuyên được lan truyền
trên mạng xã hội, đã gây tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của
không ít người, làm ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị, an ninh trật tự của xã
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hội là do ý thức và trách nhiệm của người dùng mạng xã hội chưa cao. Sự
lệch lạc trong nhận thức về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ
dẫn đến sai lầm trong hành vi, tạo nên những mối nguy về an ninh, bất ổn
chính trị, xã hội. Một bộ phận người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam
thường có xu hướng quan tâm, thích (like) và chia sẻ (share) thông tin giật
gân, tiêu cực, trái chiều hơn thông tin tích cực, một cách cố tình hoặc vô ý
thức, bất chấp các hậu quả. Nhiều người cho rằng mạng xã hội là ảo, không
phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn, hành xử của mình. Tâm lý đó
cộng hưởng với các công cụ được tạo ra để thu hút người dùng của mạng xã
hội, cùng với sự bất cập, hạn chế trong quản lý của các cơ quan chức năng
càng làm cho việc phát tán thông tin xấu, độc trở nên dễ dàng và nguy hiểm.
Tác động xấu từ các thông tin trên mạng xã hội có thể dẫn đến những hậu quả
trực tiếp, tức thì, nhưng cũng có những hậu quả len lỏi, lâu dài tích tụ vào
ứng xử, lối sống, dần dần phá vỡ những hệ giá trị văn hóa và đạo đức tốt đẹp
của dân tộc. Những đổ vỡ về giá trị, những tổn thương về tâm lý ảnh hưởng
đến đời sống mỗi cá nhân, từ đó tác động đến ổn định chính trị, xã hội của
quốc gia. Các nhà xã hội học cho rằng, việc dành quá nhiều thời gian cho
mạng dẫn đến “cô lập với xã hội thực tại”, “xao nhãng các quan hệ đời thực”,
“tin vào đó mà không dành thời gian cho các quan sát, trải nghiệm và tương
tác thực tế để đưa ra các quyết định đúng đắn”, thậm chí lệch lạc về nhận
thức, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt với giới trẻ. Về lâu dài,
có thể khiến sự cố kết xã hội bị rạn nứt sâu sắc, gây phân rã, khó tạo nên sự
đồng thuận trong việc chung tay giải quyết các vấn đề của cộng đồng, quốc
gia hay nhân loại(2). Vì vậy, để nâng cao nhận thức cho người sử dụng mạng
xã hội, chúng ta cần chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục,
phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm,
đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng
viên và nhân dân, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị phương pháp
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xem xét, tiếp cận thông tin một cách đúng đắn, khoa học. Khi đã nhận thức
đúng thì dù thông tin sai trái được truyền thông bằng thủ đoạn thâm độc đến
mấy cũng khó có thể tác động, lay chuyển được nhận thức của cán bộ, đảng
viên và nhân dân. Ðồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức
cảnh giác, dám đấu tranh của người dùng mạng xã hội với những nhận thức
không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin sai trái, xuyên tạc
quan điểm, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước.
Thực tiễn đã minh chứng, trong thời đại “thế giới phẳng”, “cuộc sống
số”, nguồn tài nguyên mạng hết sức phong phú và đa dạng, bao gồm cả
những thông tin tích cực và thông tin tiêu cực - xấu độc. Với tư cách là khách
thể - đối tượng, mọi công dân mạng hoàn toàn tự do khai thác thông tin, trong
đó có cả những thông tin xấu độc - các quan điểm sai trái, thù địch. Do vậy,
để giảm thiểu tác động của các quan điểm sai trái, thù địch, biện pháp tối ưu
nhất là cung cấp đầy đủ thông tin, tri thức để giúp các khách thể, với tư cách
là chủ thể nhận thức tiếp cận thông tin phân biệt được bản chất đúng - sai của
các thông tin đó. Thông qua việc cung cấp các thông tin, tư liệu chính thống
của Ðảng và Nhà nước, các luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn khách
quan sẽ tạo sức đề kháng của các công dân mạng trước các quan điểm sai trái,
thù địch trên mạng xã hội. Tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng các quy chế,
nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác,
tích cực tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã
hội ở Việt Nam hiện nay.
Bảy là, đổi mới hình thức đấu tranh, đồng thời đa dạng hóa phương
pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.
Ðổi mới hình thức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch
trên mạng xã hội, tức là phải sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin đại
chúng giữa báo mạng, báo hình, báo nói, báo in để đấu tranh. Chú trọng
tuyên truyền công khai trên các báo điện tử, trang tin điện tử. Mặt khác, cần
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đa dạng hóa các hình thức, các thể loại báo chí phê phán, phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh việc tận dụng, phát huy ưu thế đặc biệt của
các thể loại báo chí chính luận, bình luận, cần mở rộng hiệu quả hơn với các
thể loại báo chí khác như; phỏng vấn, ghi nhanh, phiếm chỉ. Căn cứ những
luận cứ khoa học của các cơ quan nghiên cứu lý luận, lãnh đạo các tòa soạn
báo, tạp chí cần phân định rõ các quan điểm sai trái, lệch lạc, thù địch để tăng
cường các bài viết với từng chủ đề, từng đối tượng cho phù hợp. Tùy từng
đối tượng để có những thể loại bài viết như trao đổi - đối thoại với những
người có quan điểm lệch lạc, sai lầm về nhận thức hoặc đấu tranh, bác bỏ các
quan điểm sai trái, thù địch của những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước
hoặc những kẻ phản động ở ngoài nước. Với sức lan truyền mạnh mẽ từ
mạng xã hội cần được các cơ quan báo chí, những người cầm bút tận dụng để
tạo sức lan tỏa cho chính các bài viết phê phán, phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch cũng như đưa ra các bình luận trên các diễn đàn nhằm định
hướng dư luận. Ðặc biệt, đối với giới trẻ là đối tượng dễ bị tác động bởi
những luận điệu sai trái, thù địch, cần tận dụng mạng xã hội để cung cấp
thông tin, định hướng dư luận, tạo sức đề kháng, sự “miễn dịch” cho họ trước
các luồng thông tin xấu, độc. Ðồng thời, thiết lập các trang, nhóm, tài khoản
mạng xã hội nhằm tiếp cận, chia sẻ thông tin, đấu tranh phản bác trên mạng
xã hội với các hình thức, phương pháp linh hoạt (công khai, bán công khai);
chú trọng chia sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu của các cơ quan báo
chí, cơ quan nghiên cứu, nhà trường tạo “dòng chủ lưu” thực hiện phương
châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu
cực”. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, cần tích cực thông tin và
tăng cường đối thoại với nhân dân; bảo đảm sự liên kết, chia sẻ thông tin giữa
các bộ, ngành từ Trung ương đến các địa phương. Thường xuyên duy trì,
thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan chức năng; phát huy vai
trò của các cơ quan báo chí, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh
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phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch trên mạng xã hội trong bối
cảnh hiện nay.
Ða dạng hóa các phương pháp đấu tranh là sử dụng đồng bộ và kết
hợp có hiệu quả các phương pháp đối thoại, thuyết phục, đấu tranh trực
diện, xử lý theo pháp luật... Trước hết, cần tăng cường sử dụng phương
pháp đối thoại, nhằm thuyết phục những người có nhận thức sai lầm, lệch
lạc. Ðối với một số người có quan điểm sai trái cần có sự đánh giá, phân
hóa và có biện pháp thuyết phục hoặc xử lý thích hợp. Ðối với những
trường hợp cố tình vi phạm pháp luật và ngoan cố chống đối thì phải kiên
quyết xử lý theo pháp luật.
Tóm lại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh ngăn chặn các
quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là một nhiệm vụ thường xuyên,
lâu dài và quyết liệt trên mặt trận lý luận, tư tưởng. Ðể giành được kết quả
thiết thực phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ,
đảng viên và người dân như Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa
XII) đã khẳng định. Trong đó việc xác định rõ chủ thể, đối tượng, nội dung và
phương thức để bảo vệ và đấu tranh là một yêu cầu tất yếu để đảm bảo cho sự
thành công. Dù rất khó khăn, phức tạp nhưng với quyết tâm cao của Ðảng và
toàn hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì nền tảng tư
tưởng của Ðảng sẽ được bảo vệ vững chắc, những quan điểm sai trái, thù địch
trên mạng xã hội sẽ được ngăn chặn hiệu quả trong thời gian tới
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
(1) ÐCSVN: Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung
ương Ðảng, Hà Nội, 2016, tr.74.
(2) Võ Văn Thưởng: Tạo lập môi trường thông tin lành mạnh, an toàn sẽ góp phần
tích cực, hiệu quả, bảo vệ, gìn giữ môi trường chính trị, xã hội ổn định, làm nền
tảng cho đất nước phát triển bền vững, http://vietnamnet.vn, ngày 17-6-2019.
Nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị - 2020 - số 9 - tr.96-102
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BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,
ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI,
THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY

 TS NGUYỄN HỒNG ĐIỆP
Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng
Tóm tắt: Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển
mạnh của internet và mạng xã hội, để tấn công vào các yếu tố cốt lõi
trong nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho không ít cán bộ, đảng
viên, Nhân dân phai nhạt lý tưởng, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của
Đảng. Vì vậy, đề xuất những biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng
xã hội là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Từ khóa: mạng xã hội; nền tảng tư tưởng; quan điểm sai trái,
thù địch

1.

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng

Mỗi đảng phái chính trị - đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của
một giai cấp, do giai cấp lập ra để thực hiện mục tiêu chính trị của mình, khi
xác lập mục tiêu, đường lối chính trị, đều dựa trên những yếu tố cốt lõi đóng
vai trò là hệ tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đảng phái chính trị
đó. Những yếu tố cốt lõi đó được gọi là nền tảng tư tưởng của đảng. Do đó,
nền tảng tư tưởng của Đảng được hiểu là các yếu tố căn bản, từ đó hình thành
đường lối, quan điểm, phương hướng, mục tiêu chính trị, nguyên tắc tổ chức
của đảng. Khi nền tảng tư tưởng của Đảng thay đổi, tất yếu dẫn tới sự thay
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đổi mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc tổ chức, phương hướng hoạt động chính trị
của mọi cá nhân, tổ chức trong Đảng.
Ở nước ta, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013
và nhiều văn kiện của Đảng đều khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho
hành động”(1). Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục bổ sung, phát triển và
khẳng định: “Tư tưởng của Người, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt
Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta,
mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”(2).
Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, là yếu tố căn bản, tiền đề quyết định chủ trương, đường lối, hoạt động
xây dựng, sinh hoạt và lãnh đạo của Đảng.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng
tư tưởng vì những lí do chủ yếu sau:
Một là, xuất phát từ vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự hình
thành hệ tư tưởng của giai cấp vô sản. Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời từ nhu
cầu đấu tranh giải phóng giai cấp, nhân loại khỏi chế độ người bóc lột người,
là thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn nhất, là hệ tư tưởng của giai cấp
vô sản, là vũ khí tinh thần để giai cấp vô sản giải phóng giai cấp, giải phóng
dân tộc, xây dựng một xã hội mới không còn chế độ người bóc lột người.
Hai là, xuất phát từ vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách
mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và
sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể
của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
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tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Ba là, xuất phát từ sự ra đời, vai trò, mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn
luyện - là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong
của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích
của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
Bốn là, xuất phát từ những giá trị lịch sử và thời đại của chủ nghĩa Mác
- Lênin. Hiện nay, thế giới có nhiều thay đổi nhưng chủ nghĩa Mác - Lênin
vẫn là thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho giai cấp công nhân hiện
đại và nhân loại tiến bộ; là học thuyết khoa học duy nhất đáp ứng yêu cầu
giải phóng triệt để con người khỏi mọi hình thức nô dịch, áp bức; là học
thuyết khoa học trang bị phương pháp luận nhận thức đúng đắn xu thế của
chủ nghĩa tư bản hiện đại; là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho những
người cộng sản trong lựa chọn con đường, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa Mác - Lênin trang bị cho những người cộng sản Việt Nam
phương pháp luận khoa học để thực hiện đổi mới thành công.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chống lại những tác động xấu từ
bên trong và bên ngoài để giữ nguyên vẹn tính đúng đắn, khoa học, cách
mạng trong các nguyên lý, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh; Cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm của Đảng - những yếu
tố nền gốc, có ý nghĩa trực tiếp trong xác lập hệ tư tưởng chính trị, định
hướng mục tiêu, lý tưởng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Ngày
22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của
Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự
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đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới;
góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn
dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc
Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Nghị quyết cũng nêu rõ vị trí, vai trò của công tác bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ
trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan
trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên
giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ
chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng
viên, trước hết là người đứng đầu.

2.

Hoạt động lợi dụng mạng xã hội để chống phá nền tảng tư
tưởng của Đảng

Với chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa,
các thế lực thù địch đã tập trung mũi nhọn để tấn công chống phá nền tảng tư
tưởng của Đảng. Theo đó, các thế lực thù địch tấn công vào nội dung cốt lõi
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm
của Đảng. Chúng cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin là tư tưởng ngoại lai, chỉ
phù hợp ở một chừng mực nào đó với trình độ, lực lượng sản xuất và văn hóa
nước Nga, không phù hợp với thế kỷ này, với truyền thống dân tộc Việt Nam,
du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một sai lầm của lịch sử. Các

107

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3/2021
thế lực thù địch còn cho rằng, Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc,
không phù hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin, nên phải tách tư tưởng Hồ Chí
Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng đã, đang và sẽ tăng cường xuyên tạc
đường lối, chủ trương của Đảng. Hiện nay, khi Đảng, Nhà nước chủ động
tiến hành đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng và xã hội, “các thế
lực thù địch đã sử dụng mọi biện pháp, thủ đoạn để đánh vào nền tảng tư
tưởng của Đảng hòng gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng
xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc, thậm chí phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, đối
lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin”(3).
Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng sự phát triển mạnh của
internet, sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, để tạo dựng, phát tán các
thông tin, hình ảnh giả tạo, sai lệch. Bằng việc lập ra hàng loạt trang website,
blog, tờ báo, nhà xuất bản và các đài phát thanh - truyền hình có chương trình
tiếng Việt; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm làm việc trực tiếp với các tổ
chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước; sử dụng các ứng dụng công
nghệ thông tin trên mạng internet, lợi dụng các lỗ hổng bảo mật của các
website để đăng tải, phát tán hàng triệu bài viết với nội dung phê phán, phủ
định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, xuyên tạc
tình hình nội bộ Đảng, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; phủ
nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu hóa yếu kém, khuyết điểm
của nền kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trước kỳ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại
hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng tăng cường chống phá
nền tảng tư tưởng của Đảng, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn.
Tính chất nguy hiểm của những thủ đoạn này làm cho một bộ phận cán
bộ, đảng viên, Nhân dân thiếu bản lĩnh, thiếu nhãn quan chính trị sắc bén,...
dần phai nhạt, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, cổ súy cho chính trị, đạo
đức, lối sống tư sản, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do vậy, bảo vệ
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nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch trên mạng xã hội đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Đảng xác định:
“Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin,
quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”(4).

3.

Nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội
hiện nay
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái thù địch trên mạng xã hội hiện nay cần tiếp tục quán triệt và thực hiện
có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch trong tình hình mới”. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ và giải
pháp chủ yếu sau:
Một là, xây dựng tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo các cấp trong sạch,
vững mạnh ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác, thường xuyên của
cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền. Xây dựng
các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức trong
sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, trực tiếp góp
phần giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong các tổ chức đảng, từ đó ngăn chặn
và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh có hiệu quả làm
thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù
địch, phản động. Qua đó, tạo ra sức đề kháng, miễn dịch từ bên trong, giữ
vững nền tảng tư tưởng của Đảng trước những tác động xấu từ bên trong và
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bên ngoài. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại
hình tổ chức cơ sở đảng; kịp thời kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù
hợp với yêu cầu điều chỉnh tổ chức, lực lượng; gắn xây dựng tổ chức đảng
với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy với
xây dựng cán bộ chủ trì; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy,
quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; có chính sách thu
hút, sử dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đất nước trong
tình hình mới. Đồng thời, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày
25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư,
ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 205-QĐ/TW ngày
23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và
chống chạy chức, chạy quyền để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự
trong sạch, vững mạnh.
Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, người
đứng đầu, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Ban Chỉ
đạo 35) của các bộ, ban, ngành, ở các địa phương đối với nhiệm vụ bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch trên mạng xã hội hiện nay.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch trên mạng xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và
cả hệ thống chính trị. Trong đó, trực tiếp và chủ yếu nhất là cấp ủy đảng,
người đứng đầu của các bộ, ban, ngành, địa phương. Vì vậy, người chủ trì tổ
chức đảng, người đứng đầu tổ chức ở các bộ, ban, ngành, địa phương, trên cơ
sở quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về tăng
cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của
các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Nghị quyết Trung ương
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5 (khóa IX) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình
hình mới, Thông báo Kết luận số 213-TB/TW ngày 02/01/2009 của Ban Bí
thư về đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật, Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chủ động tìm
ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sát, đúng và hiệu
quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong phát hiện, xử lý
những cá nhân có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cơ hội
chính trị; giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh, phòng ngừa, ngăn chặn sự
can thiệp, cấu kết của các thế lực thù địch. Cơ quan tham mưu các cấp nêu
cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực
hiện; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, vận dụng sáng tạo các hình
thức, phương pháp trong đấu tranh tư tưởng, tránh hình thức, đơn giản; phát
huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, thu hút đông đảo các đối
tượng tham gia; chấp hành nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho
báo chí; quy chế sử dụng internet, thông tin tuyên truyền,... Bên cạnh đó, tăng
cường trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho
đội ngũ cán bộ chủ chốt; cấp ủy các cấp cần chủ động nắm bắt tình hình diễn
biến tư tưởng, dư luận xã hội; xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh;
tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong đấu tranh vạch trần bản chất,
âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần
định hướng dư luận xã hội. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần
tích cực thông tin và tăng cường đối thoại với Nhân dân; chủ động, linh hoạt
tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội.
Ba là, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý
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luận hiện nay. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng,
lý luận giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc những nội
dung cốt lõi tạo nên nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, xây dựng, củng cố
lòng tin vào giá trị bền vững của những yếu tố trong nền tảng tư tưởng của
Đảng và bản lĩnh chính trị vững vàng trước các luận điệu xuyên tạc trên
không gian mạng của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị. Công
tác tư tưởng, lý luận phải được đổi mới theo hướng khoa học, thiết thực, kịp
thời, hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền,
giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, giáo dục
làm cho Nhân dân thấy rõ tính hợp lý, tính đúng đắn, sự cần thiết trong vai
trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc; tính khoa học, cách mạng và là học
thuyết duy nhất đúng đắn cho việc giải phóng dân tộc, giai cấp và nhân loại
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng tiêu
biểu cho khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc của giai cấp, dân tộc
Việt Nam, là sự hội tụ, kết tinh, phát huy những giá trị tinh hoa của văn hóa,
đạo đức dân tộc kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đường
lối đó nhằm hình thành, thực thi, truyền bá hệ giá trị cốt lõi của con người,
dân tộc Việt Nam trong thời đại mới; dưới sự lãnh đạo của các lãnh tụ kiệt
xuất qua các thời kỳ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nên văn hóa
Đảng, từ đó khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của
dân tộc.
Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng
internet, mạng xã hội hiện nay. Trong kỷ nguyên công nghệ số, internet và
mạng xã hội đang được các thế lực phản động trong và ngoài nước sử dụng
như là một công cụ, phương tiện hữu hiệu để phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền bá các quan điểm sai trái, thù
địch nhằm chống phá công cuộc đổi mới, hội nhập, sự lãnh đạo của Đảng và

112

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3/2021
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Quản lý chặt chẽ thông tin, không để
các thế lực thù địch lợi dụng. Sử dụng internet, mạng xã hội làm công cụ đấu
tranh chống lại các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Vạch trần bản chất và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, chống các quan điểm
sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.
Chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và
có các giải pháp phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của internet, mạng xã
hội trong tình hình mới. Rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các mạng xã
hội, cấp tên miền; phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang thông
tin điện tử; yêu cầu tính chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội của các
tổ chức, cá nhân. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý theo pháp
luật đối với các nhà mạng, cơ quan chủ quản báo chí, trang thông tin điện
tử,... và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả, bịa đặt,
sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, kích động, chống phá trên internet, mạng xã
hội. Kiểm soát chặt chẽ việc đăng tải thông tin trên internet, mạng xã hội của
các cá nhân; đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng: thiết lập và sử
dụng các trang website, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung
tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc
tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động
được đối tượng sử dụng.
Sử dụng hiệu quả internet và mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã
hội, bằng cách thành lập và duy trì tốt chuyên trang “Bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng”, “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch”, chuyên mục
chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là công cụ
để vạch trần những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó làm cho mọi tầng lớp nhân dân, trước
hết là cán bộ, đảng viên nhận rõ mục tiêu sâu xa của các quan điểm sai trái.
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Tích cực chống lại các khuynh hướng đem đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với
chủ nghĩa Mác - Lênin, nhằm phủ nhận vai trò của cả chủ nghĩa Mác - Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
Năm là, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản
bác những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Lực lượng nòng cốt
là những người được giao nhiệm vụ chuyên trách đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
đường lối, quan điểm của Đảng. Họ phải là những cán bộ, đảng viên có bản
lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận cao, có khả năng diễn đạt, luận
chiến thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ
nghĩa. Vì vậy, cần xây dựng lực lượng đấu tranh đông đảo, nâng cao chất
lượng của đội ngũ báo cáo viên, biên tập viên trong hệ thống các cơ quan
thông tin đại chúng, nhất là các tòa soạn báo, trang tin điện tử. Đảm bảo đội
ngũ làm báo có năng lực chuyên môn, tinh thông nghề nghiệp, có lập trường
tư tưởng chính trị vững vàng, có ý chí chiến đấu, am hiểu công nghệ thông
tin để tham gia tác chiến trên không gian mạng, có kiến thức, kỹ năng tuyên
truyền và đấu tranh và ứng phó với các tình huống xảy ra, vận dụng sáng tạo
sự chỉ đạo của cấp trên vào các tình huống đấu tranh cụ thể. Thường xuyên tổ
chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng xử lý tình huống, khủng
hoảng truyền thông, kỹ năng tuyên truyền trên lĩnh vực an ninh tư tưởng cho
đội ngũ báo cáo viên, tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm, tập huấn kỹ
năng “đối thoại” cho cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời cung cấp thông tin và
trang bị kỹ năng, nghiệp vụ đấu tranh.
Cần có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng. Khen thưởng đúng những
người hoàn thành tốt trách nhiệm đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của thế
lực thù địch. Xử phạt, kỷ luật nghiêm người làm sai nhiệm vụ dẫn đến lộ, lọt
thông tin bí mật gây hậu quả. Kịp thời cung cấp thông tin, cập nhật nội dung,
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phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian
mạng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết, thích hợp trên không gian
mạng để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và gỡ bỏ thông
tin xấu, độc, những dịch vụ, hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh quốc
gia, an ninh mạng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, phương hại đến
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Xây dựng chính sách phù
hợp để thu hút, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực giỏi quản lý thông tin
mạng, đặc biệt là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm về công tác đảm bảo
an toàn, an ninh thông tin, ưu tiên những người giỏi ngoại ngữ, đảm bảo
chống lực lượng thù địch sử dụng mạng để tuyên truyền hiệu quả.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch trên mạng xã hội là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Đây là trách
nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Vì vậy, phải
không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao nhận thức và kỹ
năng trong việc sử dụng internet và mạng xã hội, chủ động chia sẻ, lan tỏa
các thông tin tốt, tích cực, có giá trị để lấn át các thông tin xấu, độc theo tinh
thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn
luyện bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thể hiện tinh thần kiên quyết
trong đấu tranh với các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, góp phần
tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.88
(2) và (4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.7-8 và 201
(3) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vững bước trên nền tảng của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2018, tr.5
Nguồn: Tạp chí Khoa học chính trị - 2020 - số 10 - tr.30-35
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ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
TRÊN MẠNG XÃ HỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 PGS, TS MAI ĐỨC NGỌC
Vụ Quản lý đào tạo,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động
đã triệt để lợi dụng sự phát triển của internet và mạng xã hội để
tuyên truyền, phát tán các thông tin “xấu”, “độc” và các luận điệu
sai trái, xuyên tạc nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng
gây ra những tác động tiêu cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên
và nhân dân. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh
ngăn chặn những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là
nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài của toàn hệ thống
chính trị và toàn dân hiện nay. Bài viết góp phần làm rõ thực trạng
và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù
địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: nền tảng tư tưởng của Đảng quan điểm sai trái, thù địch;
mạng xã hội; bảo vệ; đấu tranh; Việt Nam.

1.

Thực trạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã
hội ở Việt Nam hiện nay
Trong bối cảnh các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để chống
phá cách mạng nước ta, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, giải
pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,
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bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thứ nhất, kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng. Cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối
chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên
quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngày càng chú
trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này.
Theo đó, Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về vấn đề này, đặc biệt
là: Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 17-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
(khóa X) “Về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn
biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”; Nghị quyết số 35- NQ/TW
ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong tình
hình mới”. Trong đó, xác định bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đặc biệt,
với việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, chúng ta đã có hành lang
pháp lý để quản lý không gian mạng, bảo đảm một môi trường mạng an
toàn và lành mạnh.
Thứ hai, tăng cường quản lý chặt chẽ internet, mạng xã hội.
Trước sự hiện diện và phát triển nhanh chóng của các nhà cung cấp
dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam như Google, Facebook,... Chính phủ, Bộ
Thông tin và Truyền thông đã làm việc với người đại diện của các công ty
chủ quản của các trang mạng xã hội tại Việt Nam, yêu cầu phối hợp để gõ
bỏ, ngăn chặn những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục của
người Việt Nam, những nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Cùng với
đó, nhiều cơ quan, bộ, ngành đã ban hành quy chế, quy định về tham gia
mạng xã hội. Điển hình là Hội Nhà báo Việt Nam ban hành 10 Điều quy
định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, trong đó Điều 5 Quy
định về chuẩn mực và trách nhiệm của người làm báo khi tham gia mạng xã
hội và các phương tiện truyền thông khác.
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Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ thành lập một số ban chỉ
đạo tập trung, trực tiếp và tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác các thông
tin, quan điểm sai trái, thù địch. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết
35, các Ban chỉ đạo 35 đã được thành lập ở các cấp từ Trung ương đến địa
phương nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn
các quan điểm sai trái, thù địch.
Thứ ba, phát huy tốt vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông
trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch.
Cùng với việc sử dụng báo in, báo điện tử, tạp chí, phát thanh, truyền
hình, các cơ quan báo chí đã tổ chức lực lượng blogger, facebooker đấu
tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin
xấu độc trên mạng internet. Riêng các blogger, facebooker trong quân đội,
công an đã đưa hàng nghìn bài viết lên các blog, fanpage, youtube cùng
hàng vạn ý kiến bình luận trên mạng xã hội Facebook và trên báo điện tử
trong nước và nước ngoài với nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, song nhìn nhận khách
quan, Đảng ta đã chỉ rõ: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiệu quả còn hạn chế.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên
tạc, sai trái, thù địch có thời điểm còn chậm, bị động, chưa giữ được nhịp độ
thường xuyên, liên tục, trong điều kiện các thế lực thù địch lại liên tục có
những thay đổi về lực lượng, phương thức và phương tiện chống phá.
Một số bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có
nội dung thông tin còn đơn giản, thiếu chiều sâu về tính lý luận, tính khoa
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học. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận có mặt còn lạc hậu, bất
cập, chưa gắn chặt giữa nghiên cứu lý luận với đấu tranh lý luận khiến công
tác đấu tranh chưa sắc bén, hiệu quả chưa cao.
Việc cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội
trước những đợt tấn công chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng
xã hội còn chậm, thiếu tính thời sự, hiệu quả đấu tranh không cao.
Việc tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những kiến thức
an ninh mạng cơ bản, nhận diện những trang mạng xã hội xấu độc còn chưa
thật sự hiệu quả.
Công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ lý luận còn
có những hạn chế. Trong mấy năm gần đây, số lượng người đăng ký vào
học các ngành lý luận chính trị có xu hướng giảm, nhất là ở bậc sau đại học.
Nếu không có giải pháp phù hợp, có thể dẫn đến sự hẫng hụt đội ngũ này
trong thời gian tới. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

2.

Một số giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù
địch trên mạng xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới
Để góp phần phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế
trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các
quan điểm sai trái, thù địch, cần thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách đối với chủ thể
lãnh đạo, quản lý và người sử dụng mạng xã hội
Cần tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng để nâng
cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đấu tranh với những âm mưu, thủ
đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng cơ chế bảo
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vệ người tham gia đấu tranh.
Cần có quy định để phân biệt giữa những người tích cực tham gia
đóng góp ý kiến mang tính xây dựng với những quan điểm sai trái của các
thế lực thù địch. Đây là vấn đề rất quan trọng để phát huy dân chủ, tăng
cường trao đổi, đối thoại, phản biện để xây dựng và hoàn thiện đường lối,
chủ trương, chính sách phát triển đất nước.
Tiếp tục hoàn thiện các quy định về nêu gương trong cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ, đảng viên cấp cao trong đấu tranh, phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch, coi đây là một nội dung quan trọng đánh giá việc
hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên. Đối với những trường hợp đảng viên
(kể cả cán bộ cao cấp, nguyên lãnh đạo cao cấp) có những quan điểm lệch
lạc, không đúng với đường lối, chủ trương của Đảng mà đã được tuyên
truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục nhưng vẫn không chịu sửa chữa sai
lầm, khuyết điểm, cố tình vi phạm thì cần kiên quyết xử lý kỷ luật Đảng từ
cảnh cáo tới cách chức, khai trừ, thậm chí xử lý hình sự theo quy định của
pháp luật nếu vi phạm nghiêm trọng.
Hai là, xây dựng, đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên
mạng xã hội
Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch bảo đảm kết hợp giữa “xây” và “chống”. Xây là
cơ bản, lâu dài, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.
Trong thời gian tới, tăng cường xây dựng, mở rộng về nội dung, đa
dạng về hình thức các trang thông tin của các cơ quan đảng, nhà nước, các
tổ chức chính trị - xã hội trên mạng nhằm chiếm lĩnh trận địa không gian
mạng. Chủ động đưa thông tin tích cực lên mạng xã hội, gồm những nội
dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giá trị,
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truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thắng lợi của các cuộc kháng chiến
chống xâm lược; thành tựu đổi mới đất nước; việc vận dụng sáng tạo chủ
nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam; hình ảnh quê hương, đất nước, con người
Việt Nam...
Chú trọng những luận cứ lý luận và thực tiễn để làm cơ sở cho đấu
tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường đối thoại,
thuyết phục; phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận; tranh thủ ý kiến
của những người có uy tín trong xã hội, trí thức, văn nghệ sỹ, già làng,
trưởng bản, chức sắc tôn giáo.
Chú trọng tuyên truyền, lan tỏa các thông tin bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng qua mạng xã hội thông qua giới trẻ, đặc biệt là đội ngũ
sinh viên, nguồn lực chất lượng cao của đất nước, để từ đó lan tỏa ra toàn
xã hội. Ở các trường đào tạo lý luận chính trị, các Trường Đảng, có thể tổ
chức các đội, nhóm sinh viên, học viên nòng cốt tham gia tuyên truyền
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm
sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Có thể thông qua chi bộ hoặc tổ chức
Đoàn Thanh niên để giao nhiệm vụ phù hợp, như “like”, “chia sẻ”, viết
bài tuyên truyền,... những thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
trên mạng xã hội.
Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị qua các kênh
truyền thông mới và trong hệ thống giáo dục quốc dân, ứng dụng công nghệ
thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Tăng cường các hình
thức tuyên truyền, giáo dục qua mạng xã hội, các hình thức học tập lý luận
chính trị trực tuyến,...
Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ giảng viên, chuyên gia và học
viên của hệ thống Trường Đảng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã
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hội. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên khi tham gia
mạng xã hội. Xác định rõ trách nhiệm mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của
hệ thống Trường Đảng là một chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp cách
mạng của Đảng, chủ động, tự giác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Chia sẻ,
lan tỏa rộng rãi những kết quả nghiên cứu về lý luận chính trị, nội dung,
phương thức mới bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn
các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.
Phát huy hơn nữa vai hò của các cơ quan báo chí, truyền thông khi
tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội, tham gia trực tiếp vào cuộc đấu
tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các quan điểm sai trái,
thù địch trên mạng xã hội. Các cơ quan báo chí truyền thông cần chủ động,
tích cực lan tỏa các thông tin chính thống, đúng đắn về các sự kiện, về
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm định hướng dư luận xã
hội, góp phần đẩy lùi các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Tăng cường ý
thức trách nhiệm của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên trên mạng
xã hội.
Ba là, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái,
thù địch trên mạng xã hội
Để phát huy vai trò của các chủ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng
xã hội, cần thực hiện một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
nòng cốt, cụ thể như sau:
(1) Nghiên cứu nhu cầu và xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ nòng cốt nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã
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hội. Nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận về chủ nghĩa Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cần nâng cao chất lượng và số lượng của
đội ngũ này nhằm bảo đảm nền tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ và phát
triển trong bối cảnh mới. Để làm được điều này, cần có chiến lược đào tạo
đội ngũ cán bộ lý luận chính trị dài hạn, bài bản, ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ,
có trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin tốt, có tiềm năng trở thành
những chuyên gia lý luận giỏi trong lĩnh vực đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, cần có các chính sách tuyển sinh theo
hướng tạo điều kiện để thu hút đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra các
ngành lý luận chính trị. Có chính sách miễn học phí hoặc cấp học bổng theo
số lượng chỉ tiêu nhất định cho các ngành đào tạo sau đại học về lý luận
chính trị thuộc các lĩnh vực chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
nhằm thu hút đầu vào của các ngành này. Mặt khác, cần nâng cao hơn nữa
chất lượng đào tạo các ngành lý luận chính trị thông qua việc chuẩn hóa
chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa
học đối với giảng viên của các ngành này.
(2) Xác định rõ mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ nòng cốt; phân khúc rõ đối tượng đào tạo, bồi dưỡng đảm
bảo tính hệ thống, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đầu vào của quá trình
đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới mạnh mẽ phương pháp và hình thức đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt thực hiện nhiệm vụ này.
(3) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt
động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng,
đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.
Để các giải pháp trên được thực thi hiệu quả, cần tạo cơ chế thuận lợi
để tổ chức các khóa đào tạo văn bằng hai ở các bộ ngành và các địa phương
các ngành đào tạo: Lý luận chính trị, báo chí truyền thông, công tác tư
tưởng, quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa để bổ sung lực lượng nòng cốt
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bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù
địch. Cần tập trung bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ nòng cốt, đặc
biệt là đội ngũ cán bộ ở các cơ quan báo chí truyền thông nhằm phát huy
hơn nữa vai trò của báo chí, truyền thông trong đấu tranh ngăn chặn các
quan điểm sai trái, thù địch; góp phần xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc
trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật. Bên cạnh đó, cần tìm
kiếm các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cho
giảng viên, chuyên gia.
Bốn là, sử dụng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tổ
chức xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn
các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội
Các cơ quan trong hệ thống chính trị phải thường xuyên bám sát các
chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm cần xây dựng kế
hoạch, chương trình, giải pháp cụ thể để thực hiện nội dung đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát để chủ động nắm tình
hình, phát hiện sớm hoạt động của các đối tượng chống phá, xuyên tạc. Rà
soát thường xuyên, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các blog, facebook,
website, các diễn đàn thường đăng tải các thông tin không đúng sự thật,
xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, ban tuyên
giáo các cấp, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò,
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực thông tin và tăng cường đối
thoại với nhân dân; chủ động, linh hoạt tham gia các vấn đề cụ thể của xã

124

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3/2021
hội. Thường xuyên duy trì, thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các cơ
quan chức năng. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạo thế trận rộng
khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nâng cao nhận thức và đề cao cảnh giác với các biểu hiện của bệnh
giáo điều, cơ hội, thực dụng và xét lại trên mạng xã hội ngay trong đội ngũ
cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội.
Tập trung xây dựng lực lượng toàn dân đấu tranh bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã
hội, bao gồm đông đảo các chuyên gia, nhà lãnh đạo, quản lý, văn nghệ sĩ,
nhà báo, nhà giáo... và quần chúng nhân dân trong và ngoài nước, tạo thành
một thế trận toàn dân vững chắc khiến cho các quan điểm sai trái, thù địch
không còn “đất sống” trên mạng xã hội.
Năm là, hoàn thiện pháp luật về sử dụng internet và mạng xã hội, tăng
cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch
Hoàn thiện pháp luật về sử dụng internet và mạng xã hội, bảo đảm
môi trường pháp lý bình đẳng và minh bạch, tạo ra khung pháp lý nhằm răn
đe, xử lý cá nhân, tổ chức đưa thông tin giả mạo, xuyên tạc, phản động trên
internet và mạng xã hội. Tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với
các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật ngăn
chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, quan tâm
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị điện tử phục vụ nhiệm vụ đấu tranh
phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị - 2021 - số 2 - tr.58-63
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,
ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI,
THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 PGS, TS TRẦN THỊ ANH ĐÀO

- Đại tá, ThS NGUYỄN MẬU HẠNH

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

E30, K02, Bộ Công an

Tóm tắt: Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để sử dụng mạng xã
hội để tuyên truyền các thông tin xấu, độc và các luận điệu sai trái,
xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là tấn công vào nền tảng
tư tưởng của Đảng (chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Để
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm
sai trái, thù địch trên mạng xã hội, chúng ta cần tập trung thực hiện một
số giải pháp như sử dụng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và
tổ chức xã hội; nâng cao trách nhiệm các cơ quan trong hệ thống chính
trị và các tổ chức xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù
địch trên mạng xã hội.

Từ khóa: mạng xã hội; thông tin xấu, độc; quan điểm sai trái, thù địch;
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đ

ể chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch không ngừng
tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước. Chúng sử dụng rất nhiều các hình thức, phương
pháp tinh vi, trong đó có mạng xã hội.
Quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là những quan điểm sai lệch
hoặc đối lập với nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;
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chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam được đăng tải trên không gian
mạng với mục đích gây nhiễu loạn thông tin, gây mất ổn định an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam.
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các đoàn thể xã
hội và cả sự hợp tác quốc tế.
1. Sử dụng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tổ chức xã
hội với các hình thức đa dạng, phong phú
Một là, các cơ quan trong hệ thống chính trị phải thường xuyên bám sát
các chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị (khóa XII) về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, cụ thể là cần thường xuyên bám sát các thông tin và
định hướng của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của cấp mình gắn
với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Hai là, các cơ quan trong hệ thống chính trị tùy theo chức năng, nhiệm vụ
của mình, hàng năm cần xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp cụ thể để
thực hiện nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng. Từng cơ quan phải đưa công tác phòng, chống
“diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đi
vào nền nếp đạt hiệu quả cao.
Ba là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát để chủ động nắm
tình hình, phát hiện sớm hoạt động của các đối tượng chống phá, xuyên tạc. Rà
soát thường xuyên, nắm tình hình, phát hiện các trang blog, trang facebook,
trang website, các diễn đàn thường đăng tải các thông tin không đúng sự thật,
xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.
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Bốn là, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, ban
tuyên giáo các cấp, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò,
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây
dựng phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững
chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt
chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng
nảy sinh.
Năm là, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy thông tin
tích cực đẩy lùi các thông tin tiêu cực. Vì vậy, cần xây dựng và tổ chức các trang
thông tin chính thống có uy tín để thường xuyên cập nhật, đưa các thông tin
chính xác, nhanh nhạy.
Sáu là, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tích cực thông tin và tăng cường
đối thoại với nhân dân; chủ động, linh hoạt tham gia các vấn đề cụ thể của xã
hội. Thường xuyên duy trì, thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan
chức năng. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạo thế trận rộng khắp, chặt
chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng.
Bảy là, thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm
giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong đấu tranh
phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Với phương châm vừa
làm, vừa rút kinh nghiệm, cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị cần quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị
rút kinh nghiệm theo hướng thiết thực, hiệu quả. Lực lượng đấu tranh nòng cốt
chuyên sâu phải thường xuyên được trau dồi kiến thức chuyên môn, bồi dưỡng
nghiệp vụ; nâng cao trình độ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tám là, tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng
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xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào
các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các nhà
cung cấp dịch vụ, ngăn chặn sớm các tin tức xấu độc trên các trang mạng xã hội.
Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Siết
chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ,
đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật
của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những
đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên
tạc, vu khống, kích động.
Chín là, nâng cao nhận thức và đề cao cảnh giác với các biểu hiện của bệnh
giáo điều, cơ hội, thực dụng và xét lại trên mạng xã hội ngay trong đội ngũ cán bộ,
đảng viên của hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội. Báo cáo Chính trị của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội XII của Đảng nhận định: “...một
số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động, xúi giục, mua
chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước”(1).
Nếu là thông tin xấu do các thế lực phản động, thù địch tấn công độc hại
một thì các thông tin xấu do chính những kẻ cơ hội, bất mãn, biến chất trong đội
ngũ cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội sẽ nguy hại
gấp nhiều lần. Bởi vậy, phải kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức
đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị,
quy định của Đảng. Lãnh đạo các cơ quan của hệ thống chính trị và các tổ chức
xã hội cần sớm phát hiện, kịp thời giáo dục và xử lý kỷ luật thích đáng, nếu cần
thiết thì đưa ra khỏi tổ chức mình cán bộ, đảng viên cơ hội, thực dụng và xét lại
ở mức độ nghiêm trọng để làm trong sạch đội ngũ.
2. Phân định rõ trách nhiệm các cơ quan trong hệ thống chính
trị và các tổ chức xã hội
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a. Trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và các cơ quan quản lý của
Nhà nước
Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn
các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo,
định hướng thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo 35, Ban
Tuyên giáo các cấp và các cơ quan chức năng của Nhà nước như Bộ Công an,
Bộ Thông tin và Truyền thông... và chính quyền các cấp.
Một là, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở phải coi đây là nhiệm
vụ quan trọng và cấp bách. Trong quá trình xây dựng nền tảng tư tưởng của
Đảng phải luôn luôn đi đôi với chống sự phá hoại và coi nhiệm vụ xây là cơ bản,
chống là cần thiết nhưng bối cảnh hiện nay phải tập trung chống nhiều hơn,
quyết liệt hơn. Trung ương Đảng kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết liên
quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan
điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, đồng thời chỉ đạo sát sao với các cơ
quan chuyên môn của Đảng như Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo
Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh... có những hoạt động cụ
thể, quyết liệt để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này. Các
cấp ủy đảng đưa nội dung đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch
trên mạng xã hội vào chương trình, kế hoạch lãnh đạo của cấp mình và thường
xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức
đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh theo
hướng chủ động, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng khắp;
quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những
vấn đề tư tưởng nảy sinh trong nội bộ tổ chức đảng.
Hai là, cơ quan Công an, Thông tin - Truyền thông và chính quyền các
cấp từ Trung ương đến cơ sở thể chế hóa, cụ thể hóa văn bản lãnh đạo của Đảng
và chỉ đạo việc thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn
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chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội mà trọng tâm là thực hiện
nghiêm Luật An ninh mạng. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần tích cực
thông tin chính thống bằng nhiều kênh và tăng cường đối thoại với nhân dân về
những vấn đề bức xúc, nhạy cảm; chủ động, linh hoạt tham gia giải quyết các
vấn đề thiết thực của xã hội.
Chính quyền các cấp thường xuyên duy trì, thực hiện có hiệu quả việc
phối hợp với các cơ quan chức năng như thông tin truyền thông, an ninh
mạng...; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạo thế trận rộng khắp, chặt
chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội.
b. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn làm công tác bảo vệ nền
tảng tư tưởng
Các cơ quan chức năng như Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý
luận Trung ương, các viện nghiên cứu, hệ thống trường Đảng, trường chính trị...
cần huy động nguồn lực và tổ chức xây dựng lý luận sắc bén và trang bị cho các
thành viên của hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội để đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Từ đó, nâng cao tính tích cực
phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch trên mạng xã hội cho đội ngũ
cán bộ của hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội.
Các cơ quan tuyên giáo các cấp phải thường xuyên tổ chức các hội nghị
báo cáo viên, thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, đội ngũ
cán bộ, đảng viên và nhân dân để giúp cán bộ, đảng viên có hiểu biết đầy đủ,
chính xác, trung thực những vấn đề chính trị của đất nước đang diễn ra. Chỉ khi
làm được như vậy mới giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo,
quản lý trong hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội nâng cao bản lĩnh chính trị
và năng lực chuyên môn, nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng, hiểu rõ
tình hình trong nước và quốc tế, nhận thức rõ “đối tượng” và “đối tác” để vạch
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trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách
mạng nước ta.
c. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội
Các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn,
đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân) tham gia tích cực
trong công tác này. Các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên nâng cao nhận
thức và trách nhiệm cho các thành viên của tổ chức mình để bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng
xã hội.
Một là, tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho các thành viên của các
tổ chức chính trị - xã hội, nhất là cán bộ chủ chốt về bản chất khoa học và cách
mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó kiên định lập
trường tư tưởng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên
mạng xã hội.
Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, từ sau sự
sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch sử dụng
chiến lược “diễn biến hòa bình” tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, do
đó, cần nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị đến đông đảo
nhân dân, nhất là những người của hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội để
nắm chắc hơn, sâu sắc hơn những nguyên lý lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, cần nhận thức rõ những giá trị lý luận
bền vững; những luận điểm lý luận đã bị lịch sử vượt qua, hoặc từng bị hiểu sai;
những luận điểm lý luận không còn phù hợp với thực tế hiện nay trong hệ thống
lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, cán bộ, đảng
viên và nhân dân mới có niềm tin có cơ sở khoa học về chủ nghĩa Mác - Lênin,
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tư tưởng Hồ Chí Minh để kiên định lập trường tư tưởng trong đấu tranh chống
các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.
Hai là, nâng cao tính tích cực phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch
đối với những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho
thành viên của hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội. Hiện nay, các thế lực thù
địch thường sử dụng các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên mạng xã hội đối với
những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng nhiều hình
thức tinh vi khác nhau. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội là phải
giúp cho đoàn viên, hội viên hiểu về những luận điệu xuyên tạc này.
d. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội
Các tổ chức xã hội thường xuyên bám sát định hướng của Đảng trong bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù
địch trên mạng xã hội. Tăng cường giáo dục ý thức cảnh giác cho các thành viên
tổ chức mình tránh bị lôi kéo, lợi dụng, mắc mưu mà vô tình hoặc cố ý tiếp tay
cho các thế lực bất mãn, phản động truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch
trên mạng xã hội.
Ngoài ra, đối với các tổ chức xã hội có chức năng, nhiệm vụ có thể có
những kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp. Chẳng hạn Hội Nhà báo Việt
Nam cần hướng dẫn Hội Nhà báo các cấp, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà
nước về báo chí tổ chức thực hiện, cần duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục
chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” ở các cơ quan, đơn
vị. Các cơ quan báo chí cần phát huy vai trò nòng cốt đấu tranh vạch trần bản
chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần
định hướng dư luận xã hội. Tất nhiên, cần chú trọng các thông tin đấu tranh.
Yêu cầu các thông tin đấu tranh phải trung thực, khách quan, vì lợi ích lâu dài
của dân tộc, của đất nước, mang tính đảng, tính khoa học cao. Cuộc đấu tranh
này phải được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nội
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dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, cần huy động được rộng
rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức và nhân dân tiến bộ trên thế giới
tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù
địch với nước ta.
3.Tăng cường hợp tác quốc tế
a. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các quan điểm sai trái, thù địch
chống phá trên mạng xã hội
Cơ quan chức năng cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động
chống phá trên mạng xã hội để đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù
địch trên mạng xã hội. Cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn”
thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương
thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian
mạng. Kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân,
tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải
các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá các nước XHCN như Lào,
Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam...
Để nắm tình hình có hiệu quả, đòi hỏi các cơ quan quản lý các mạng xã
hội cần sử dụng tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp; thường xuyên
rà quét, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung phức tạp, các
đối tượng viết bài trên những trang mạng này; khai thác thông tin trên các trang
web, blog để xác định được đối tượng sở hữu, quản lý bài viết và đề xuất biện
pháp kịp thời xử lý.
b. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan
trong việc quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội ở Việt Nam
Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan
trong việc quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội và chủ động sử
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dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng
“độc hại” một cách có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các nhà cung cấp
dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Zalo, Twitter, Instagram..., tính toán sử
dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức
xấu độc trên các trang mạng. Đặc biệt, phải chủ động sử dụng các biện pháp
kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, chiếm quyền quản trị, điều hành các trang
web, blog, diễn đàn mạng xã hội, sau đó xóa dữ liệu, vô hiệu hóa hoặc ngăn
chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại” trong một thời
gian nhất định.
c. Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi, rút
kinh nghiệm với các nước có cùng chế độ chính trị về đấu tranh phản bác
quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội
Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh
nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong đấu
tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội với các
nước Trung Quốc, Lào, Triều Tiên, Cu Ba. Chẳng hạn, tháng 8-2019, các thế lực
thù địch đã lợi dụng một số vấn đề có liên quan đến vấn đề biên giới giữa Lào
và Campuchia nêu lên những thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội Facebook
nhằm mục đích gây ra sự hiểu lầm về quan hệ giữa Lào và Campuchia. Văn
phòng ủy ban biên giới Quốc gia của Lào (Office of the National Boundary
Committee, Ministry of Foreign Affairs) đã kịp thời tổ chức họp báo ở Thủ đô
Viêng Chăn để phản bác lại các quan điểm này, góp phần thuyết phục các đảng
viên, nhân dân trong nước và bạn bè thế giới nắm bắt thực chất vấn đề biên giới
giữa Lào và Campuchia.
Ngoài ra, cần thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý mạng
xã hội của các nước tiên tiến khác trên thế giới.
d. Tập hợp rộng rãi các nhân sĩ, trí thức, Việt kiều yêu nước và nhân
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dân tiến bộ trên thế giới tham gia phòng - chống các luận điệu xuyên tạc, thù
địch với Đảng Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng xã hội
Các thế lực phản động đã thiết lập hàng nghìn trang Website, blog, tài
khoản Facebook, trang Fanpage với hầu hết máy chủ đặt ở nước ngoài, tổ chức
hàng trăm chiến dịch tuyên truyền, phát tán với tần suất và số lượng lớn các tin,
bài bình luận, video clip... có nội dung xấu, độc, thật, giả, trắng đen lẫn lộn,
thậm chí công khai các luận điệu xuyên tạc, thù địch với Đảng, Nhà nước và
nhân dân Việt Nam. Từ đó, gieo rắc sự hoài nghi, bi quan, chán nản thậm chí thù
hận không chỉ một số người trong nước mà ngay cả Việt kiều và người nước
ngoài, dẫn đến thiếu niềm tin vào Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở Việt Nam.
Do vậy, chúng ta cần huy động, thu hút được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các
nhân sĩ, trí thức, Việt kiều yêu nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới tham gia
công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch với
Đảng và Nhà nước Việt Nam thông qua đẩy mạnh thông tin đối ngoại để giúp
họ hiểu rõ bản chất tốt đẹp và những nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong xây
dựng và phát triển đất nước. Các thông tin đấu tranh phải trung thực, khách
quan, vì lợi ích lâu dài của dân tộc, của đất nước, mang tính đảng, tính khoa học
cao với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng.
Trong bối cảnh cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cần nâng cao cảnh
giác đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng
xã hội để giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự kiên định tư tưởng trong
Đảng và toàn xã hội thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh”
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
(1) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương
Đảng, Hà Nội, 2016, tr.185.
Nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị - 2020 - số 10 - tr.110-116
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QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI GÓP PHẦN
NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
HIỆN NAY

 TS TRẦN VĂN THẠCH
Học viện Chính trị khu vực III,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Mạng xã hội là phương tiện truyền tải thông tin quan
trọng và phổ biến của truyền thông xã hội, với đặc điểm nổi trội là
tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn.
Các thế lực thù địch, phần tử phản động đã và đang triệt để lợi dụng
không gian mạng để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà
nước Việt Nam. Từ việc đánh giá tác động phức tạp của mạng xã
hội, bài viết đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý mạng xã hội, góp phần ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các
quan điểm sai trái, thù địch hiện hay.

Từ khóa; các quan điểm sai trái, thù địch; mạng xã hội; quản lý
thông tin mạng xã hội
1. Đặt vấn đề

M

ạng xã hội là phương tiện truyền tải thông tin quan trọng và
phổ biến của truyền thông xã hội. Đặc điểm nổi bật của mạng
xã hội là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả
tác động lớn. Mạng xã hội đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời
sống, tác động trực tiếp, làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân,
qua đó tác động đến sự phát triển của toàn xã hội. Mạng xã hội đã tham gia
vào mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi cá nhân, mỗi nước và
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cộng đồng quốc tế(l).
Dù mới gia nhập gần đây, nhưng mạng xã hội ở Việt Nam phát triển
rất nhanh chóng. Theo số liệu của We Are Social (Công ty toàn cầu chuyên
nghiên cứu về truyền thông xã hội), Việt Nam có 64 triệu người dùng Internet vào đầu năm 2019. Số người dùng mạng xã hội chiếm 64% dân số của
Việt Nam, với 62 triệu người. Trung bình mỗi người dùng Việt Nam dành
ra 06 giờ 42 phút mỗi ngày để sử dụng internet (xếp thứ 15 thế giới), trong
đó có 02 giờ 32 phút dành cho mạng xã hội, 02 giờ 31 phút xem các stream
hoặc video online và dùng 01 giờ 11 phút để nghe nhạc trực tuyến. Tỷ lệ
dùng mạng xã hội mỗi ngày một lần lên đến 94% và có đến 41% người sử
dụng truy cập ít nhất hai lần mỗi ngày trở lên(2).
Theo thống kê của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, thuộc
Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có khoảng 366 mạng xã hội
đang tồn tại. Mạng xã hội dù rất đa dạng, song chỉ có một số mạng phổ
biến, được nhiều người đăng ký và sử dụng là Facebook, Zalo, Youtube,
Instagram.
Mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã
hội, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ, nhận thức và hành động
của người dân (cả mặt tích cực lẫn tiêu cực), trong khi đó, mô hình quản lý
thông tin trên mạng vẫn bộc lộ nhiều bất cập.
2. Tác động của mạng xã hội lên đời sống xã hội
Mạng xã hội tác động nhiều chiều và phức tạp lên đời sống xã hội.
Theo chiều tích cực, mạng xã hội tác động trên hai xu hướng sau:
Thứ nhất, mạng xã hội là nguồn cung cấp thông tin nhanh nhạy đến
với công chúng
Hiện nay, sự phát triển của mạng xã hội ở Việt Nam đã góp phần
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quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Mạng
xã hội là kho chứa lượng thông tin, kiến thức khổng lồ, góp phần làm phong
phú đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng cao nhu cầu hưởng
thụ, trao đổi thông tin trong cộng đồng xã hội. Trong thời đại mà thông tin
ngày càng trở thành nhân tố quan trọng trong việc nắm bắt thời cơ, vận hội
để hợp tác và phát triển, thì những tiện ích mà mạng xã hội mang lại đã giúp
cho kinh tế - xã hội ngày càng phát triển hơn.
Thứ hai, mạng xã hội tạo ra môi trường tương tác mở
Với tốc độ và trình độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thông
tin, mạng xã hội đang ngày càng thông minh hơn và mang lại nhiều tiện ích
lớn hơn cho người sử dụng. Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin cho
người dùng, mạng xã hội đang len vào mọi ngóc ngách của đời sống, trở
thành sợi dây liên lạc, kết nối nhiều người ở nhiều nơi; là công cụ hữu ích
cho các cá nhân và tổ chức trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức, phát triển
kinh doanh, sản xuất...
Nhờ những công cụ tiện ích và hữu dụng mà mạng xã hội cung cấp
cho người sử dụng nhiều công dụng, như chức năng livestream, post hình
ảnh, lời thoại của Facebook,... Người dùng mạng xã hội nào cũng có thể sản
xuất tin, bài như một tòa soạn thu nhỏ với sự tích hợp đầy đủ các loại hình
“báo in”, “báo nói” và “báo hình” để trao đổi, chia sẻ với nhiều người. Hoạt
động kinh doanh hàng hóa đang tràn ngập thị trường online với mức chi phí
cực rẻ (do không phải thuê mặt bằng làm cửa hàng) là minh chứng cho sự
tiện ích mà mạng xã hội mang lại cho xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh chiều tác động tích cực, chiều tác động tiêu cực
của mạng xã hội cũng không hề nhỏ. Đặc biệt, việc các thế lực thù địch,
phần từ phản động, chống đối chính trị đã và đang triệt để lợi dụng mạng xã
hội để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.
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Ước tính có khoảng 62 triệu người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam
hiện nay. Bất kỳ người dùng mạng xã hội nào cũng có thể tạo ra thông tin
và tham gia vào hoạt động truyền thông. Với tính năng “chia sẻ”, “bình
luận” và “lan truyền” thông tin tiện lợi, nhanh chóng, mạng xã hội đã và
đang tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh thần xã hội. Những địa chỉ, diễn
đàn trên mạng xã hội có hàng chục ngàn người kết bạn và hàng trăm ngàn
đến hàng triệu người đăng ký theo dõi. Mạng xã hội đang trở thành nơi hình
thành các luồng dư luận xã hội. Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi
dụng không gian mạng làm “mặt trận chính” để thực hiện các hoạt động
tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Những thông tin giả,
thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội tác động tiêu cực đến đời sống
chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước; gây mất an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là nguy cơ mất phương hướng trong định
hướng giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận không nhỏ dân cư, nhất
là giới trẻ - thế hệ tương lai của đất nước.
Các sự việc diễn ra những năm gần đây, như: lợi dụng sự cố gây ô
nhiễm môi trường biển của Công ty Formosa, (công ty của Đài Loan Trung Quốc đầu tư nhà máy ở tỉnh Hà Tĩnh); hay sự việc Quốc hội trưng
cầu ý kiến về xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (còn gọi là
Luật Đặc khu); hoặc mỗi khi Trung Quốc tìm kế xâm lấn lãnh hải của Việt
Nam,... các thế lực phản động lại lợi dụng mạng xã hội để phát tán những
thông tin xuyên tạc, sai trái để hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng
và Nhà nước. Chúng còn sử dụng mạng xã hội để kích động, xúi giục, tổ
chức một bộ phận quần chúng cả tin tham gia bạo loạn.
Các phần tử “dân chủ”, hội, nhóm cực đoan còn lợi dụng không gian
mạng để xuyên tạc, tấn công các lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ, với đủ thứ
chuyện bịa đặt từ bôi nhọ hình ảnh cán bộ lãnh đạo, đến xuyên tạc các chủ
trương, cơ chế, chính sách,... Lợi dụng chiêu bài “dân chủ” và “nhân
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quyền” cũng như các thủ đoạn khác để mê hoặc và làm mất niềm tin của
quần chúng với Đảng, Nhà nước. Chẳng hạn, thời gian gần đây, liên tục
xuất hiện nhiều website, địa chỉ mạng xã hội với danh nghĩa là “tổ chức xã
hội dân sự”, các “nhà dân chủ”, “những người yêu nước” tham gia đấu
tranh bảo vệ môi trường, đấu tranh vì nền dân chủ, vì sự tiến bộ xã hội,...
Chúng đưa ra những lời kêu gọi người dân chung tay, tham gia ký các văn
bản được gọi là “kiến nghị”, “tâm thư” để phản đối các tổ chức quốc tế
(không ít người nhẹ dạ cả tin nghe theo, làm theo mà không biết rằng mình
bị lừa dối, kích động chống phá đất nước).
Bên cạnh đó, chúng còn lợi dụng vấn đề dân sinh, sở hữu đất đai để
chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, viết bài bịa đặt
xuyên tạc với nhiều nội dung, như: “chính quyền cướp đất của dân”, “công
an đánh dân”, “dân oan ca thán, chính quyền bất chấp”, quy chụp chính
quyền “đàn áp giáo hội”, “đập phá nhà dân”,... Các thế lực thù địch, phản
động, bất mãn xã hội phát tán các thông tin sai trái, xuyên tạc nhằm xuyên
tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước dưới nhiều hình thức, như
“thư ngỏ”, “thư trao đổi”, “thư góp ý”,... “Nội dung mà chúng tập trung là
xuyên tạc để làm lu mờ những thành quả cách mạng, thổi phồng những tồn
tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh,...
của đất nước, rồi quy kết đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế ấy là do thể
chế chính trị, sự yếu kém trong thực hiện vai trò lãnh đạo, từ đó làm giảm
sút niềm tin của nhân dân vào Đảng ta”(4).
Mạng xã hội đã trở thành môi trường thuận lợi để các phần tử cực
đoan, thành phần bất mãn, các thế lực thù địch phát tán thông tin bịa đặt,
độc hại, phát ngôn gây hận thù lan truyền rộng khắp, mức độ tác động xấu
đến xã hội ngày càng nghiêm trọng. Điều nguy hại nhất của mạng xã hội là
yếu tố kích động xã hội. Các thế lực thù địch lợi dụng tâm lý đám đông để
kích động những hành vi bột phát của một bộ phận công chúng, nhằm phục
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vụ cho mưu đồ gây rối loạn trật tự chính trị, xã hội.
Tại hội nghị triển khai công tác hằng năm, Chính phủ Việt Nam đều
đánh giá: Nhiều thông tin không chính thống trên mạng xã hội đã làm nhiễu
loạn, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác chỉ đạo, điều hành. Nhiều người rất
hoang mang bởi khó để phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả do các
thế lực có động cơ xấu tạo dựng lên. Không ít thông tin bịa đặt, vu khống,
sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức và cá nhân lãnh đạo,
quản lý, gây hoang mang và bất bình trong dư luận xã hội. Loại thông tin
độc hại này đã và đang trực tiếp làm mạng xã hội trở thành thế giới ảo theo
đúng nghĩa đen và làm cho sự thiện chí, lương thiện của hàng triệu người
lành mạnh, tử tế dùng mạng xã hội như bị chìm lấp trong trận đồ bát quái
giữa thật và giả, giữa trắng và đen, giữa tích cực và tiêu cực...(3).
Thực tế hiện nay, mạng xã hội do doanh nghiệp trong nước cung cấp,
được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động có mức ảnh hưởng
xã hội thấp, số lượng người sử dụng không nhiều. Ngược lại, các trang
mạng xã hội do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào
Việt Nam, hoạt động không có phép (vì không lập văn phòng đại diện tại
Việt Nam) có số lượng người sử dụng cao hơn nhiều so với các mạng xã hội
trong nước, tính tương tác cao, mức độ tác động, ảnh hưởng xã hội rất lớn
(như Google, Facebook, Youtube,...). Đây là những trở ngại rất lớn cho
công tác quản lý mạng xã hội.
3. Một số giải pháp quản lý thông tin trên mạng xã hội
Công tác quản lý mạng xã hội ở nước ta lâu nay còn nhiều điểm bất
cập. Mô hình chỉ đạo, quản lý thông tin trên mạng xã hội hầu như dựa theo
mô hình quản lý báo chí chính thống; các giải pháp quản lý chưa đồng bộ,
chủ yếu thụ động, xử lý hậu quả khi sự việc, tin đồn đã xảy ra, chứ chưa
chủ động định hướng, cung cấp thông tin tích cực, chính thống lên mạng xã
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hội, nắm bắt và dẫn dắt dư luận còn bị động vào sự hợp tác của doanh
nghiệp nước ngoài trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm...(5).
Gần đây, với việc ban hành Luật An ninh mạng năm 2018 (có hiệu
lực từ đầu năm 2019) và một số văn bản quy phạm pháp luật khác, cùng với
hàng loạt giải pháp quyết liệt của Bộ Thông tin và Truyền thông, đàm phán
với các trang mạng từ nước ngoài, như: Google, Facebook. Tuy nhiên,
trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế; chưa cụ thể
hóa, bao quát hết các đối tượng và hoạt động cần quản lý, hành vi sai phạm,
chế tài xử lý chưa bảo đảm tính răn đe.
Không thể ngăn cấm mạng xã hội bằng những mệnh lệnh hành chính,
mà phải biết phát huy mặt tích cực của nó để định hướng dư luận bảo vệ cái
đúng, cái tốt; đấu tranh với cái sai, cái xấu. Điều đó chỉ có thể được hiện
thực hóa khi xác lập được hệ thống giải pháp sát hợp và hiệu quả. Hiện nay,
để quản lý thông tin mạng xã hội góp phần ngăn chặn, phản bác quan điểm
sai trái, thù địch, cần thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, đối với các cơ quan chức năng quản lý truyền thông
- Chú trọng tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân nâng cao
trình độ nhận thức về pháp luật. Hiện đã có các quy định pháp luật về sử
dụng mạng xã hội, như: Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông
tin mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ
Thông tin và Truyền thông, quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung
cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; Nghị
định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ 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; đặc biệt là Luật An
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ninh mạng năm 2018.
Luật An ninh mạng năm 2018 quy định về hoạt động bảo vệ an ninh
quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, cùng với
đó là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật này có
nhiều điều nghiêm cấm các hành vi gây mất an ninh mạng. Điều này đòi hỏi
mỗi người sử dụng mạng Internet cần hiểu về quyền và nghĩa vụ khi tham
gia hoạt động trên môi trường không gian mạng.
Điều đáng tiếc là các quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội đến
nay vẫn chưa được nhiều người biết đến. Nhiều công chức, viên chức và
người dân khi được hỏi cũng cho biết chưa có cơ hội nắm kỹ hoặc chưa hề
biết đến các quy định này, dẫn đến có những hành vi sai lệch khi tham gia
mạng xã hội. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần chú trọng tuyên truyền,
giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân. Phải chú ý xây dựng nội
dung chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật chi tiết, chắt lọc những
điểm cơ bản, sát hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay; hình thức phải
phong phú, linh hoạt sử dụng nhiều phương tiện phù hợp với từng loại
hình, đối tượng.
- Cần có kế hoạch chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời,
đầy đủ lên các phương tiện truyền thông. Để phản bác những thông tin
xuyên tạc sai sự thật do các thế lực thù địch ngụy tạo, phải tăng cường
cung cấp thông tin tích cực, chính thống cho công chúng. Những sự việc
làm một bộ phận người dân nghe theo những lời xúi giục trên mạng xã hội
dẫn đến những hành vi tán đồng và chia sẻ những thông tin sai sự thật hay
tham gia tụ tập gây bạo loạn là do hệ thống truyền thông chính thống của
nước ta chậm trễ trong việc cung cấp đầy đủ thông tin xác thực cho công
chúng. Vì vậy, việc thường xuyên cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ,
kịp thời trên các phương tiện truyền thông là một trong những giải pháp
hữu hiệu nhằm loại bỏ mưu đồ lợi dụng mạng xã hội để trục lợi chính trị
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của các thế lực thù địch.
Chẳng hạn, những ngày cuối tháng 7/2020, giữa lúc cả nước cùng Đà
Nẵng căng mình phòng, chống dịch COVID-19, trên trang Facebook cá
nhân chia sẻ thông tin Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói rằng: “Chúng ta có
tầm 4-6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 75 ca lên mốc 100 - 500 ca! Và
khoảng 8-12 ngày (sau khi đã lập mốc 500) để lên mức 1000 - 5000 ca! ...”.
Người đọc tin này không ai không hoang mang, hoảng loạn. Vì vậy, Bộ Y
tế đã kịp thời thông báo trên truyền thông rằng, thông tin nói trên là bịa đặt,
giả mạo thì ngay lập tức xóa bỏ được tâm trạng lo lắng trong nhân dân.
- Xây dựng công cụ lọc và phát hiện tin giả, tin sai sự thật, để kịp thời
phòng ngừa, cảnh báo ngay từ đầu, chủ động ngăn chặn sự lan truyền và
cảnh báo sớm tin giả ngay khi vừa xuất hiện trên mạng xã hội. Đây là giải
pháp đã được lãnh đạo ngành thông tin và truyền thông đề ra, song quá trình
thực hiện còn chậm, hiệu quả chưa cao. Việc phát hiện tin giả chưa thật kịp
thời hoặc khâu cảnh báo còn chậm trễ. Nhiều sự việc để tin giả lan truyền
sâu, rộng vào xã hội, chi phối đến suy nghĩ và hành động của đông đảo
công chúng rồi mới cảnh báo, ngăn chặn nên hiệu quả rất kém.
- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử bắt buộc các doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam phải tuân theo. Dựa trên
những khuôn mẫu, chuẩn mực đã được các quy định pháp luật về kinh
doanh và sử dụng mạng xã hội, nhất là những quy định trong Luật An ninh
mạng năm 2018, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu bổ sung thêm cho
phù hợp với tình hình mới để làm bộ quy chuẩn buộc mọi cá nhân và tổ
chức sử dụng mạng xã hội trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ.
Thời gian gần đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ động đàm
phán với Google và Facebook, yêu cầu các doanh nghiệp này phải cam kết
và nghiêm túc triển khai việc ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin phản động, xấu
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độc trên hai trang mạng xã hội này khi có yêu cầu từ phía Chính phủ Việt
Nam. Đây là biện pháp mang lại hiệu quả quản lý an ninh mạng nhanh và
ổn định lâu dài. Các cơ quan chức năng cần sử dụng tối đa lợi thế quốc gia
có chủ quyền, nắm giữ quyền lực quản lý kinh tế để bắt buộc các doanh
nghiệp nước ngoài kinh doanh mạng xã hội phải tuân thủ luật pháp nước ta
một cách triệt để.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát thông tin trên
mạng xã hội, dịch vụ Internet, thuê bao di động. Tăng cường điều tra, thu
thập, phát hiện, xử lý thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật,
như hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng xã
hội, hay chia sẻ thông tin trái với quy định của pháp luật, mưu đồ chống
Đảng và Nhà nước... Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xử lý
nghiêm những hành vi vi phạm, đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Thứ hai, đối với các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội
Các cơ quan, đơn vị hay các tổ chức chính trị, xã hội có vai trò rất
quan trọng trong việc góp phần tạo dựng không gian mạng tích cực. Cụ thể,
các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội có thể phát huy các vai trò
như sau:
- Tham gia kiểm soát hành vi ứng xử của các thành viên trên mạng xã
hội. Với những tính năng nổi bật của mạng xã hội là các thành viên tham
gia dễ dàng kết nối, chia sẻ thông tin chung của nhau, nên cán bộ của mỗi
cơ quan, đơn vị cũng dễ tham gia vào cộng đồng mạng để kịp thời nắm bắt
diễn biến tâm lý, tư tưởng, tình cảm của các quần chúng tham gia mạng xã
hội. Qua đó, lãnh đạo cơ quan/đơn vị kịp thời có những góp ý, hay biện
pháp điều chỉnh hành vi ứng xử đúng quy chuẩn xã hội cho các thành viên
trong đơn vị.
- Để định hướng dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, các cơ
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quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội có thể thiết lập các nhóm cộng
đồng mạng cùng nhau cung cấp, chia sẻ những thông tin, bài viết, ý kiến
bình luận có ý nghĩa tích cực. Bằng việc xây dựng và kết nối các tài khoản
trên mạng xã hội để chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực và các bài viết đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó, góp phần chia sẻ
những ý kiến hay, phản bác những quan điểm tiêu cực, lan tỏa ra xã hội
những giá trị chân chính. Đề xuất này không phải mới, mà lâu nay đã được
một số cơ quan, đơn vị thực hiện và tạo được hiệu ứng xã hội rất tích cực,
như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trang mạng Việt Nam
thịnh vượng, Học viện Chính trị khu vực III thiết lập trang Ngọn lửa nhỏ,...
Vấn đề đặt ra là cần duy trì và nhân rộng cách làm này trong mọi cơ quan,
tổ chức để tạo ra phòng tuyến đủ sức đấu tranh, ngăn chặn mọi luồng tư
tưởng, quan điểm lệch lạc, phản động vào đời sống tinh thần xã hội.
Ngoài ra, nếu biết tổ chức khéo, với lực lượng hàng triệu cán bộ, đảng
viên, viên chức vốn có bản lĩnh chính trị kiên cường được kết nối sẽ trở
thành hạt nhân tích cực huy động sự tham gia đông đảo của quần chúng
nhân dân, từng bước xây dựng được thế trận lòng dân trên không gian mạng
nhằm đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá, “diễn biến hòa bình”
của các thế lực thù địch. Khi đã tạo lập được thành trì niềm tin sẽ không
một âm mưu thủ đoạn nào có thể làm phân rã để lợi dụng.
Thứ ba, đối với công chúng tham gia mạng xã hội
Mỗi người người dân phải ứng xử có trách nhiệm khi tham gia
mạng xã hội. Không gian mạng được ví như môi trường sống thứ hai của
con người trong xã hội hiện đại. Hiện nay, có một bộ phận người dân
dành thời gian cho môi trường mạng còn nhiều hơn môi trường sống
thực. Mọi cách nghĩ, cách làm (kể cả quan điểm sống) được thể hiện trên
mạng xã hội như thế nào sẽ ảnh hưởng mạnh đến hành vi ứng xử trong
đời sống thực. Thực tế đó đặt ra yêu cầu người dân phải có ý thức, trách
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nhiệm cao khi tham gia mạng xã hội. Không chỉ đòi hỏi người tham gia
mạng xã hội phải ứng xử chuẩn mực trong bày tỏ ý kiến, bình luận mà
còn phải có thái độ biết phản đối, đấu tranh chống lại lời bịa đặt, xuyên
tạc sự thật của các thế lực thù địch với mưu đồ xấu. Trước những thông
tin, sự việc trái chiều, cần bình tĩnh kiểm chứng qua những kênh thông
tin chính thống chứ không vội vàng chia sẻ hay bình luận thiếu căn cứ
hoặc tin theo một cách mù quáng.
Mặc dù, việc quản lý mạng xã hội để ngăn chặn các quan điểm sai
trái, thù địch là khó khăn, nhưng nếu kiên trì và triển khai đồng bộ nhiều
biện pháp phù hợp tạo sự đồng thuận giữa các tổ chức và cá nhân trong xã
hội thì không kẻ thù nào có thể phá vỡ được thành trì niềm tin của Nhân dân
với Đảng và Chính phủ, cùng hướng về tương lai tươi đẹp của đất nước
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
(1) Đoàn Trung Dũng, Võ Văn Chi, Mạng xã hội và công tác tư tưởng của Đảng
Cộng sản Việt Nam hiện nay, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 5/2019
(2) Báo cáo digital marketing ở Việt Nam 2019, https://eqvn.net/bao-cao-nganhdigital-marketing-2019-0-viet-nam
(3) Lê Văn Phục, Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong
việc đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng
hiện nay, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 5/2020
(4) Lê Quang Tự Do, Công tác quản lý mạng xã hội trong tình hình mới,

http://tapchimattran.vn/thuc-tien/cong-tac-quan-ly-mang-xa-hoi-trong-tinhhinh- moi-9481.html
(5)

Lê Quang Tự Do, Những thách thức trong công tác quản lý thông tin trên

mạng xã hội ở nước ta hiện nay, http://congan.com.vn/tin-chinh/nhung-thach-

thuc-trong-cong-tac-quan-ly-thong-tin-tren-mang-xa-hoi-o-nuoc-ta-hiennay-62055.html
Nguồn: Tạp chí Khoa học chính trị - 2020 - số 9 - tr.31-36
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ĐẤU TRANH VỚI QUAN ĐIỂM
SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI,
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
 TS ĐỖ DUY ÁNH
Văn phòng Tổng cục Chính trị
Tận dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội,
các thế lực thù địch, phản động tăng cường phát tán quan điểm sai
trái, nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, vạch trần ý đồ của chúng; đề xuất giải
pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề vừa có tính cấp
thiết, vừa cơ bản, lâu dài.

T

ừ khi ra đời (03/02/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng
định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại
Đại hội VII (1991), Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào
nền tảng tư tưởng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013 và
nhiều văn kiện qua các kỳ đại hội Đảng đều khẳng định: “Đảng lấy chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho hành động”(1). Sự khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng không
chỉ bảo đảm sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng mà còn thể hiện rõ ý
chí kiên quyết đấu tranh đối với những luận điệu sai trái, thù địch đi ngược
lại tư tưởng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh.
Thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh
đạo của Đảng đã minh chứng: nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành
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động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh có vị trí, vai trò quyết định đến mọi thành công của cách mạng
Việt Nam. Những thành tựu đạt được trong đấu tranh giải phóng dân tộc,
xây dựng, bảo vệ đất nước, nhất là trong 35 năm đổi mới chính là nhờ sự
kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn lý luận chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát
triển bức thiết của cách mạng Việt Nam, phù hợp với quy luật phát triển
của thời đại. Nhưng đây cũng là mục tiêu chủ yếu mà các thế lực thù địch
tập trung chống phá, nhằm làm cho Đảng ta mất phương hướng lãnh đạo,
dẫn đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội.
Sau nhiều thập kỷ chống phá không thành công, các thế lực thù
địch đã thay đổi phương thức hoạt động, tận dụng triệt để sự bùng nổ của
công nghệ thông tin, mạng xã hội để chia sẻ, phát tán luận điệu sai về
khoa học, phản động về chính trị, tạo nên sự nhiễu loạn thông tin, làm
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động về tư tưởng, mất phương
hướng chính trị, như: tạo dựng, xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng
nền tảng tư tưởng của Đảng; phủ nhận vai trò và thành tựu lãnh đạo của
Đảng, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lấy “chủ nghĩa Mác - Lênin”
làm nền tảng tư tưởng là “bảo thủ”, đi theo vết xe đổ của Liên Xô; “Chủ
nghĩa xã hội mà C. Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã
hội “không tưởng”, rồi “khuyên” Đảng ta nên đi theo mô hình “xã hội
dân chủ”, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”,... để gây
mơ hồ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trước thềm
Đại hội XIII của Đảng, chúng tăng cường xuyên tạc nguyên tắc tổ chức
của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, cho rằng “một đảng cầm
quyền thì không thể có dân chủ, chỉ dẫn đến độc tài, độc trị, trái với
nguyên tắc nhà nước pháp quyền”, “bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ”,
Đảng Cộng sản đang độc diễn”, “không có bầu cử dân chủ khi còn thể
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thức Đảng cử dân bầu”, “Đảng chỉ đạo cơ cấu tỷ lệ đại biểu trước khi
bầu, nên sẽ không có một Quốc hội đại diện cho nhân dân”, v.v.. Vì vậy,
nhận diện đúng quan điểm sai trái, thù địch, làm rõ cơ sở lý luận, thực
tiễn, xác định giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là
nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước,
Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là
nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,
trong đó Quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt, Quân ủy Trung
ương - Bộ Quốc phòng đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số
35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch trong tình hình mới”. Cán bộ, chiến sĩ trung thành tuyệt đối với mục
tiêu, lý tưởng của Đảng, có “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước
các luận điệu phản động. Lực lượng nòng cốt được tổ chức chặt chẽ, bài
bản, phương pháp đấu tranh linh hoạt, sáng tạo; nhiều tác phẩm báo chí
được độc giả đánh giá cao; nhiều trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội có số
lượng tương tác, chia sẻ, lan tỏa lớn, tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã
hội. Các đơn vị kỹ thuật triệt phá nhiều trang, nhóm, tài khoản giả mạo,
góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Để tiếp tục đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên không gian
mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy đảng các cấp
trong Quân đội cần nhận thức sâu sắc và tiến hành đồng bộ một số giải
pháp cơ bản sau đây:
Một là, tăng cường giáo dục, xây dựng lập trường, tư tưởng chính
trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao “sức đề kháng”,
khả năng “miễn dịch” trước quan điểm sai trái trên không gian mạng. Đây
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là giải pháp cơ bản, xuyên suốt, nhằm nâng cao “sức đề kháng”, khả năng
“miễn dịch” trước quan điểm sai trái cho cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy các cấp
cần quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là
Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa
XII). Tăng cường giáo dục bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn, sáng tạo trong đường
lối lãnh đạo của Đảng. Kịp thời thông tin có định hướng các sự kiện, vấn
đề nảy sinh; chỉ rõ dấu hiệu nhận biết chiêu trò mà các thế lực thù địch,
phản động sử dụng. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nêu cao cảnh giác, không
dao động trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của chúng, tăng
cường “sức đề kháng”, đề cao trách nhiệm, tính tự giác trong đấu tranh,
phản bác quan điểm, sai trái, thù địch.
Hai là, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững
mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp căn cơ trong phòng, chống “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là tiền đề quan trọng để xây dựng cơ quan,
đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời, tạo môi trường trong sạch, lành
mạnh để ngăn ngừa sự xâm nhập những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù
địch vào đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng nâng cao chất
lượng ra nghị quyết, sinh hoạt đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Tích cực đổi
mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; tập
trung vào giáo dục “đạo đức người cán bộ, đảng viên” theo tư tưởng Hồ
Chí Minh: “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân”, “cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư”. Gắn xây dựng Đảng về đạo đức với xây
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ,
đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, cao đẹp, nhất là đội
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ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu gương thực hành đạo đức, tạo sự lan tỏa
thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Ba là, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, lực
lượng nòng cốt, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cấp
ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, lực lượng đấu tranh nòng cốt vừa có chức
năng tham mưu, chỉ đạo, định hướng đấu tranh, vừa kịp thời cung cấp
thông tin để thực hiện các biện pháp đấu tranh triệt phá thông tin xấu độc
và giữ vai trò chủ đạo trong vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của
các thế lực thù địch. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng đấu tranh nòng cốt,
chuyên sâu linh hoạt, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, phù hợp với
từng cơ quan, đơn vị; phát huy hiệu quả đội ngũ cộng tác viên trong tham
gia viết bài đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên các báo, tạp
chí. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
trong việc chia sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu, thực hiện
phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi
thông tin tiêu cực”.
Bốn là, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các
vấn đề xã hội, tạo thế chủ động trên mặt trận đấu tranh trên internet,
mạng xã hội. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, không tạo
“khoảng trống” để các thế lực thù địch chống phá là một nội dung quan
trọng trong thực hiện phương châm chỉ đạo của công tác tư tưởng, nhằm
tạo thế chủ động trên mặt trận đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù
địch. Điều đó đòi hỏi các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ
cung cấp thông tin, bảo đảm cho các thông tin chính thống đến trước, đến
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sớm với cán bộ, chiến sĩ để định hướng tư tưởng; thông tin kịp thời các
phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, như:
chỉ rõ mục tiêu, luận điểm sai trái và cung cấp luận cứ đấu tranh phản bác,
làm cơ sở cho các lực lượng viết tin, bài đấu tranh. Đối với các vấn đề
phức tạp, nhạy cảm, phạm vi tác động, ảnh hưởng lớn cần bám sát định
hướng của trên, chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai thực
hiện, tạo sự thống nhất cao trong hoạt động đấu tranh.
Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm đầu tư
cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ đấu tranh trên internet,
mạng xã hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm đấu tranh giữa các cơ
quan, đơn vị, lực lượng. Các cơ quan, đơn vị kỹ thuật chú trọng ứng dụng
công nghệ thông tin, nghiên cứu, khai thác hiệu quả các phần mềm kiểm
soát, phân loại thông tin trên mạng xã hội. Tiếp tục phát triển các giải pháp
công nghệ truyền thông; đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật phục vụ
lực lượng tham gia đấu tranh trên internet, mạng xã hội; kịp thời bóc gỡ
thông tin xấu độc không để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp cận được với
thông tin này. Duy trì tổ chức tốt hội nghị rút kinh nghiệm và tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ, làm cơ sở cho các lực lượng, nhất là lực lượng nòng cốt,
chuyên sâu nâng cao kỹ năng đấu tranh trên mạng xã hội. Chủ động phối
hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi thông tin, kinh nghiệm
hay, cách làm mới, hiệu quả trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của
các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
(1) ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H.
2011, tr.88.
Nguồn:

http://m.tapchiqptd.vn/vi/phong-chong-dbhb-tu-dien-bien-tu-chuyen-

hoa/dau-tranh-voi-quan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-internet-mang-xa-hoi-bao-venen-tang-tu-tuong-17032.html
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NÂNG CAO “SỨC ĐỀ KHÁNG”
TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
 TS LÊ THỊ HÀ
Viện Xây dựng Đảng,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Một trong những giải pháp để nâng cao “sức đề kháng” trong bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là phát huy vai trò
định hướng thông tin chính thống của hệ thống báo chí cách mạng và
mạng xã hội của Việt Nam.

Đấu tranh trên không gian mạng ngày càng khốc liệt
Trong quá trình xây dựng và phát triển, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng
Việt Nam, Đảng luôn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong mọi hoàn cảnh và tình huống,
điều đó cho thấy rất rõ quyết tâm và bản lĩnh của Đảng. Những thành quả quan
trọng và kinh nghiệm của Đảng trong công tác này đã góp phần quan trọng củng
cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên con
đường Đảng đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, kiên định đi lên theo
định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bằng mọi âm mưu, thủ đoạn, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng
cường xuất bản, tán phát nhiều loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị
quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản
pháp lý của một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá
Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các ấn phẩm xuất
bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động
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lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các
chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt;... Đặc biệt, các đối tượng
này đã lập hàng nghìn trang web, blog, các ứng dụng mạng xã hội (facebook,
zalo,…); hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản và các đài phát thanh truyền hình
có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm làm việc trực tiếp
với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước… để xuyên tạc nền tảng
tư tưởng lý luận của Đảng.
Nội dung chính trong các hoạt động tuyên truyền này nhằm phủ nhận
đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong các
cuộc chiến tranh đã qua và trong công cuộc đổi mới, bóp méo thực tế những hạn
chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính
sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong dân tộc, tôn giáo
nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây
mất an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội; nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp,
pháp luật của Nhà nước.
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính
thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào
cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.
Một trong những trọng tâm đấu tranh là trên không gian mạng, tuy diễn ra
thầm lặng nhưng ngày càng khốc liệt hơn. Đối phó, đấu tranh, ngăn chặn các quan
điểm sai trái, xuyên tác trên mạng xã hội là quá trình lâu dài, phức tạp. Bởi vậy,
mỗi công dân cần có thái độ khách quan, nhìn nhận trách nhiệm này theo hướng
chủ động, tăng cường đối phó, đấu tranh, ngăn chặn để giảm thiểu tác hại, ảnh
hưởng tiêu cực chứ không thể tiêu diệt nó một cách triệt để. Chỉ khi nhận thức
được như vậy, sẽ có được thái độ và hành vi ứng xử phù hợp trong môi trường
thông tin số, thích ứng với nó và có giải pháp căn cơ, bền vững, lâu dài.
Để nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
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đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch,
đặc biệt là trên trọng tâm đấu tranh không gian mạng, một trong những liều
“vắc-xin” là phải cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống để nâng cao
nhận thức, tri thức cho thanh niên. Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp mỗi cá
nhân đủ sức nhận thức, phân biệt đúng - sai, tích cực - tiêu cực, tốt - xấu, từ đó,
tạo nên “sức đề kháng”, dần dần hình thành cơ chế “tự miễn dịch” trước những
thông tin xấu độc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đây là chìa
khóa căn cơ lâu dài để tăng “sức đề kháng” trong công tác bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng.
Đề cao vai trò định hướng
Làm thế nào để nâng cao “sức đề kháng”, “tự miễn dịch” nhằm đẩy lùi,
giảm thiểu tác hại từ các quan điểm sai trái, thông tin xấu? Trong khuôn khổ bài
viết này, một số giải pháp bước đầu được nêu ra:
Thứ nhất, các cơ quan chức năng cần ban hành hệ thống văn bản có tính
pháp quy, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, các trang mạng xã
hội tham gia đấu tranh, phòng chống quan điểm sai trái, thù địch.
Hiện nay, hiệu quả cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch còn
không ít hạn chế, yếu kém. Chủ yếu mới là lực lượng chuyên trách tham gia đấu
tranh. Tình trạng “nói chưa đi đôi với làm”, thờ ơ trước tác động của các quan
điểm sai trái, thù địch phát tán trên mạng còn diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, nâng
cao hiệu quả của cuộc đấu tranh này là “thuốc” đặc hiệu, là cơ sở quan trọng để
lấy lại niềm tin của cộng đồng mạng. Từ niềm tin đó sẽ tạo “sức đề kháng” cho
mỗi công dân mạng, đặc biệt là thế hệ trẻ trước tác động của các quan điểm sai
trái, thù địch.
Mặt khác, để đẩy lùi, giảm thiểu tối đa tác động từ các thông tin sai trái,
thù địch, rất cần đổi mới, mở rộng các hình thức, phương tiện đấu tranh. Các cơ
quan báo chí có lượng người đọc lớn, có tác động, chi phối thông tin trên mạng
cần mạnh dạn tạo các diễn đàn mở để trao đổi trực tuyến các ý kiến, quan điểm
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khác biệt. Từ đó, triển khai tranh luận, giải thích với những người có ý kiến,
quan điểm khác biệt, hoặc phản bác những quan điểm thù địch, chống đối chế
độ. Đây cũng là diễn đàn để một mặt tuyên truyền đường lối, chính sách của
Đảng, Nhà nước, nhưng mặt khác, nhân dân có thể tham gia trao đổi - tranh luận
hoặc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Tăng cường lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với hệ thống báo điện tử. Sớm
khắc phục tình trạng sai tôn chỉ mục đích, đưa quá nhiều mảng tối của đời sống
chính trị, tạo “mảnh đất” để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị dễ dàng lợi
dụng, khai thác thông tin, nói xấu chế độ. Các báo điện tử, trang tin điện tử chú
trọng đổi mới, xây dựng giao diện app mobile cho điện thoại di động, tạo điều
kiện cho số đông cư dân mạng, nhất là giới trẻ thường xuyên truy cập Internet
qua mạng di động có thể sử dụng dễ dàng trong việc khai thác, tìm kiếm thông
tin chính thống.
Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm giúp mỗi công dân nhận
diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nhiệm vụ quan
trọng của báo chí chính thống, đòi hỏi phải nhanh chóng, kịp thời cung cấp
những thông tin chính xác, làm cho mỗi công dân mạng có thể nhận thức, nhận
diện đúng đâu là thông tin xấu, thông tin độc, hiểu rõ thế nào là quan điểm sai
trái, thế nào là quan điểm thù địch. Từ đó, sẽ định hình cho mình những suy
nghĩ, hành động đấu tranh thích hợp.
Để làm tốt nhiệm vụ cung cấp chính xác, kịp thời thông tin, các cơ quan
báo chí phải chủ động phân tích, làm rõ nội hàm, bản chất quan điểm sai trái,
quan điểm thù địch ở từng cấp độ thông tin khác nhau. Có những hệ thống thông
tin ở mức độ tổng quan, phân tích bài bản âm mưu, thủ đoạn khái quát từ hệ
thống các quan điểm sai trái, thù địch. Có những thông tin phân tích trực diện,
cụ thể, kịp thời đối với từng loại thông tin sai trái, thù địch.
Báo chí chính thống cần trang bị tri thức cho cộng đồng mạng nhận diện
rõ mục tiêu của các thế lực phản động là nhằm làm tan rã niềm tin của nhân dân
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đối với sự lãnh đạo của Đảng ta, kích động nội bộ “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” hòng chuyển hóa chế độ. Làm rõ phương thức, thủ đoạn mới nhất hiện nay
của chúng. Đó là triệt để lợi dụng những “khuyết tật”, yếu kém, tham nhũng,
tiêu cực, nhất là các vụ đại án lớn hiện nay để xuyên tạc, nói xấu Đảng, chế độ
ta. Thủ đoạn của chúng là viện cớ những yếu kém, tiêu cực đó để “bình luận”,
tham chiếu, coi đó là nguyên nhân, hệ lụy của việc níu kéo, vận dụng chủ nghĩa
Mác - Lênin lỗi thời, lạc hậu vào con đường phát triển của Việt Nam. Cũng từ
đó, các tổ chức phản động ở nước ngoài tung hứng, ra yêu sách đòi Đảng từ bỏ
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đòi đa nguyên, đa đảng.
Cần tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại, đổi mới, sáng tạo cách
thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Đổi
mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho
đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Hằng năm, triển khai hiệu quả học tập các chuyên
đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức
diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các hoạt động
giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên tham gia, như: thi
tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách
mạng, xem phim lịch sử cách mạng, thăm các địa chỉ đỏ…
Thứ ba, phát huy vai trò định hướng thông tin của hệ thống báo chí cách
mạng và mạng xã hội của Việt Nam để cộng đồng mạng nâng cao nhận thức, đủ
“sức đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch.
Hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền, cổ
vũ các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và hệ thống chính trị vào cuộc để
thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết 35 NQ/TW của Bộ
Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã chỉ ra. Đó là tiếp tục
làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu
sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
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tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống
xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các
tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao “sức đề kháng”, khả năng
chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.
Báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về những tiến bộ, thành tựu toàn diện
của đất nước; tăng cường tuyên truyền những thành tựu của công cuộc xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó,
góp phần nâng cao nhận thức và niềm tin cho mỗi công dân mạng về sự lãnh đạo
của Đảng đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí nhằm làm cho Đảng
trong sạch, vững mạnh; việc xử lý các tội phạm trong các vụ đại án tham nhũng thể
hiện rõ chủ trương chống tham nhũng không có vùng cấm, bất kỳ người đó là ai.
Hệ thống mạng xã hội của Việt Nam tuy mới ra đời nhưng đã có sự ảnh
hưởng nhất định trong cộng đồng mạng. Vì vậy, cần có định hướng rõ ràng để
các mạng xã hội có thế mạnh vào cuộc, tham gia một cách chủ động trong gợi
mở, định hướng, dẫn dắt và chi phối thông tin tích cực trên mạng xã hội. Ngoài
mạng xã hội VCNet, Mocha, các cơ quan chức năng cần có cơ chế, quy định rõ
các chủ thể của các mạng xã hội như Zing.me, Lotus, Nhaccuatui… có trách
nhiệm trong thông tin mặt tích cực của đời sống xã hội. Đây là cách tốt nhất để
thực hiện phương châm “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là chính, nhằm
nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực,
xấu độc, sai trái, thù địch.
Thứ tư, cần sớm có chủ trương, giao các cấp ủy đảng, đoàn thể chính trị xã hội ban hành quy tắc tham gia mạng xã hội. Trong đó, quy định rõ trách
nhiệm và cơ chế khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, đoàn
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viên, hội viên… khi tham gia mạng xã hội. Quy định rõ nhiệm vụ của đảng viên,
đoàn viên, hội viên tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch.
Ban hành nghị định với các chế tài cụ thể đối với các hành vi đồng phạm, chủ
động phát tán, a dua nói xấu Đảng, bôi nhọ lãnh đạo, xuyên tạc đường lối, chính
sách của Đảng, Nhà nước.
Mặt khác, toàn bộ hệ thống chính trị cần vào cuộc để thực hiện tốt Nghị
quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nêu cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cấp
ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công dân
tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng Internet. Đồng thời tăng
cường tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân chủ động tiến công, tự giác đấu
tranh, phản bác đối với các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch phát tán trên mạng.
Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ
thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể; giữa Trung
ương và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trên mặt
trận tư tưởng, văn hóa trong cuộc đấu tranh chống các hoạt động “diễn biến hòa
bình”, chống quan điểm sai trái.
Chú trọng việc tổ chức để các đoàn thể quần chúng như Đoàn Thanh niên,
Hội Cựu chiến binh, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp… tham gia đấu tranh trên
mạng Internet đối với những quan điểm và hành động sai trái của các phần tử cơ
hội chính trị và các thế lực thù địch. Phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng,
binh chủng trong lĩnh vực bảo vệ an ninh tư tưởng chính trị, đặc biệt là về tư
tưởng chính trị trên mạng Internet.
Thứ năm, để khuyến khích tinh thần yêu nước, dũng cảm tham gia đấu
tranh trên không gian mạng, các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, tạo cơ
chế, khuyến khích việc thành lập các tổ chức dưới dạng tự nguyện xung kích.
Nếu các tổ chức tình nguyện tham gia đấu tranh trên mạng xã hội xuất hiện càng
nhiều, chúng ta càng có lực lượng lớn đủ sức đẩy lùi các quan điểm sai trái,
thông tin xấu độc. Chính vì vậy, cần nghiên cứu, có cơ chế khen thưởng để cổ
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vũ, động viên, tập hợp đoàn kết các công dân mạng tích cực tham gia đấu tranh
chống quan điểm sai trái trên mạng xã hội.
Thứ sáu, phát huy tính tích cực, năng động, có trách nhiệm của mỗi đoàn
viên thanh niên – những công dân trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Với giải pháp này, đòi hỏi mỗi tổ chức Đoàn, căn cứ vào đặc thù nhiệm vụ công
tác và đối tượng đoàn viên trong đơn vị mình để lựa chọn những hình thức, giải
pháp phù hợp. Có thể thông qua các hoạt động hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền
phát động đoàn viên tham gia viết bài trên báo, các trang điện tử, đăng các bình
luận trên các trang mạng xã hội facebook, zalo của tổ chức đoàn,…
Trong các hoạt động này, đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm và tinh
thần nêu gương của người đứng đầu - những thủ lĩnh đoàn. Nâng cao trách
nhiệm cán bộ Đoàn trong nắm bắt, định hướng dư luận nhằm bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục
triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ của Ban Thường vụ Trung ương
Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ
đoàn” nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn, không suy thoái về chính trị,
tư tưởng, đạo đức, lối sống, xứng đáng là đội hậu bị thực sự tin cậy của
Đảng. Đối với mỗi đoàn viên thanh niên cần xác định trách nhiệm, ý thức với Tổ
quốc, với Đảng trong mỗi phát ngôn, mỗi hành động trên mạng xã hội của mình
nhằm tham gia có hiệu quả, thiết thức vào hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên
tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, căn cứ vào thế mạnh của mình, mỗi đoàn
viên lựa chọn những hành động phù hợp, có thể tham gia viết bài, tham gia thảo
luận, phát biểu ý kiến hoặc đơn giản là những hành động chia sẻ những bài viết
nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang mạng chính thống…

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Nguồn: http://www.tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/nang-cao-sucde-khang-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-tren-khong-gian-mang-132759
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ĐẤU TRANH VỚI CÁC LUẬN ĐIỂM SAI TRÁI,
THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
 PGS, TS NGUYỄN TÀI ĐÔNG
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Sự phát triển của công nghệ mới đang phá bỏ liên tục những ranh
giới, biên giới của không gian mạng. Cùng với việc mở rộng không gian
mạng và tính liên kết ngày càng cao thì các vấn đề của xã hội, của con
người lại càng phức tạp. Không gian mạng đang chiếm lĩnh không gian
và thời gian thực của con người ngày càng nhiều, ảnh hưởng ngày càng
lớn với tốc độ ngày càng nhanh, chính vì vậy nó ảnh hưởng sâu rộng và
phức tạp đến lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay.

Một số thách thức đối với hoạt động tư tưởng, lý luận trên
không gian mạng
Một là, thách thức đối với hệ tư tưởng chính thống.
Do không gian mạng có tính mở với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng,
nhiều khi bị xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo, giữa vật lý và hiện thực, vì vậy
không gian mạng mang đến những thách thức to lớn đối với nền tảng tư tưởng
của Đảng.
Có thể nói, hiện nay, các hệ tư tưởng, các luận điểm, các học thuyết ngoài
mácxít, từ các loại chủ nghĩa khác nhau như chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vô
chính phủ, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa khủng bố mạng… cho đến chủ
nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng lạc, cũng như vô số các tôn
giáo, tín ngưỡng, thậm chí là mê tín dị đoan, đang xuất hiện một cách tràn lan
trên không gian mạng. Lợi dụng triệt để những ưu thế của không gian mạng,
một cách trực tiếp hay gián tiếp, các loại hình ý thức hệ đó đã và đang công khai
hay ngấm ngầm chĩa mũi nhọn vào lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
163

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3/2021
Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều
luận điểm, quan điểm trong các ý thức hệ đó đi ngược lại với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời chứa đựng tính chất độc hại, phản
động, bóp méo thế giới quan và xuyên tạc nhân sinh quan, cố tình định hướng
giá trị một cách sai lầm cho những người dùng mạng Internet nói riêng và cho
người dân Việt Nam nói chung.
Hai là, thách thức đối với mặt trận tư tưởng - văn hóa.
Một hệ tư tưởng nếu không được truyền bá và giáo dục, củng cố và phát
triển thường xuyên thì hệ tư tưởng đó sẽ chết. Đảng ta luôn chú trọng mặt trận tư
tưởng - văn hóa, luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng,
song sự phát triển của không gian mạng hiện nay đang đặt ra những thách thức vô
cùng to lớn. Các phương tiện truyền thông truyền thống của chúng ta (truyền
hình, phát thanh, sách, báo, tạp chí, phim ảnh, bảng tin, khẩu hiệu cổ động…) đã
tỏ ra chậm và phần nào hạn chế về tính hiệu quả. Các phương thức truyền thông
về tư tưởng, lý luận chủ yếu vẫn là phổ biến nghị quyết, vận động học tập, nghe
báo cáo,… trong một không gian và thời gian nhất định, với tính chất bắt buộc,
tập trung và thống nhất, chủ yếu vẫn mang tính một chiều từ trên xuống và số
lượng đối tượng tiếp nhận thông tin hạn chế. Trong khi đó, không gian mạng với
tính chất đa dạng, phi tập trung, tự chủ và tương tác đã tác động mạnh mẽ và
thách thức to lớn đến cách giáo dục tư tưởng truyền thống. Không gian mạng với
phương thức giao tiếp ngang hàng, tương tác hai chiều và đa chiều, đã tạo ra một
bước nhảy vọt về chất trong phương thức tiếp cận thông tin và trao đổi ý kiến,
đồng thời cung cấp cho cư dân mạng cơ hội giao tiếp bình đẳng và một nền tảng
để chia sẻ quan điểm một cách tự do. Việc tuyên truyền, phổ biến các luận điểm
trên không gian mạng có hiệu quả cao, sức lan tỏa rộng và tính thẩm thấu mạnh
đã có ảnh hưởng nhất định đến tính định hướng, quyền kiểm soát, quản lý của
Đảng, Nhà nước đối với mặt trận tư tưởng - văn hóa.
Ba là, thách thức đối với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
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Không gian mạng đã cải thiện đáng kể khả năng của các cá nhân và tổ
chức trong việc công bố, trao đổi, tiếp cận và tiếp thu thông tin, đồng thời nâng
cao tính độc lập, tính đa dạng, tính chọn lọc và sự khác biệt của các suy
nghĩ. Mọi người có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình (một cách ẩn danh), và có
thể nhanh chóng trao đổi và chia sẻ thông tin cũng như suy nghĩ của mình với
những người khác về mọi vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, lối sống…trên
không gian mạng. Không kể sự chống phá có chủ đích của các thế lực thù địch,
bản thân sự yếu kém của các công ty công nghệ lớn trong việc bảo mật thông
tin, vi phạm quyền riêng tư, buông lỏng tin giả, kích động bạo lực… và sự bất
cập của chúng ta trong quản lý, kiểm soát không gian mạng đã tạo môi trường
thuận lợi cho việc ngụy tạo, phổ biến lan tràn các luận điểm sai trái, thù địch
trên không gian mạng, đặc biệt là trên các mạng xã hội. Mặc dù trong vài năm
trở lại đây, chúng ta đã phần nào giành lại thế chủ động trong việc bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, song tính bất đối xứng của cuộc
chiến tư tưởng vẫn là một hiện tượng thường thấy, là một thách thức không nhỏ.
Điều này gây ảnh hưởng xấu và làm suy giảm niềm tin của người dân đối với
Đảng, đối với chế độ, đối với mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động tư tưởng, lý
luận trên không gian mạng
Một là, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, gắn lý luận với thực tiễn trên không
gian mạng.
Không ngừng nghiên cứu lý luận, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn
cụ thể, đồng thời thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc rút và khái quát lý luận là
yêu cầu đầu tiên, là nhiệm vụ căn bản.
Bất kể sự phát triển của không gian mạng và các phương tiện truyền thông
như thế nào, thì suy nghĩ và quan điểm vẫn là thành tố quan trọng nhất của nội
dung tư tưởng. Nếu không có nội dung, không có chiều sâu thì lý luận dù hay đến
đâu cũng chỉ là hô khẩu hiệu, trống rỗng, không có bất kỳ ảnh hưởng tích cực
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nào. Chúng ta phải sử dụng lý luận làm nền tảng vững chắc cho định hướng chính
trị và dẫn dắt dư luận. Trong trận địa tư tưởng trên không gian mạng, việc chúng
ta có đứng vững và chiến thắng hay không liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của
chế độ. Trước tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, tiềm
ẩn những biến động khó lường như hiện nay, không gian mạng trở thành công cụ
nền tảng mới để giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và nhân dân; đồng thời,
đó cũng là một không gian mới để đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu lý
luận, là một phương thức mới để định hướng dư luận xã hội về mặt tư tưởng. Đây
thực sự là một mặt trận quan trọng và không thể buông lỏng. Do đó, cần giữ vững
và không ngừng tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác nghiên
cứu lý luận, giáo dục chính trị, tư tưởng trên mặt trận trực tuyến.
Trong thời đại ngày nay, các cách thức và phương tiện để con người tiếp
cận thông tin về mọi vấn đề thuộc mọi lĩnh vực đã vượt xa các cách thức và
phương tiện truyền thống. Nhờ vậy, họ có nhiều và nhanh các thông tin, có hiểu
biết sâu rộng hơn về thế giới bên ngoài rất nhiều nhờ không gian mạng. Chính vì
vậy, để có thể định hướng tư tưởng trên không gian mạng, chúng ta phải tuân
thủ nguyên tắc tôn trọng sự thực khách quan, đối mặt với các vấn đề đang nảy
sinh từ thực tiễn của xã hội; dựa trên thế giới quan và phương pháp luận của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức đúng và đưa ra các ý
tưởng, phương án giải quyết các vấn đề của Việt Nam một cách đúng đắn, hiệu
quả; từ đó mới có thể nâng cao tính thuyết phục, tính định hướng của hệ tư
tưởng chính thống.
Những thiết chế xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chưa
thay đổi kịp để ứng phó với những thách thức của không gian mạng. Ví dụ,
trong lĩnh vực truyền thông, các cơ quan lớn của Đảng, như Báo Nhân dân, Tạp
chí Cộng sản; cơ quan lớn của Nhà nước như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng
nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đều được xây dựng và vận hành chủ
yếu trên cơ sở báo viết, báo tiếng, báo hình. Dù có chuyển đổi một phần sang
phương thức báo điện tử, song mới chỉ là một phần rất nhỏ trên không gian
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mạng, khó có thể chiếm lĩnh hoặc định hướng được không gian mạng. Về lâu
dài, cần thiết phải có một cơ quan thuộc chính phủ chuyên trách không gian
mạng, ở đó các nguồn lực của nhiều bộ, ngành, nhiều cơ quan truyền thông sẽ
phải tập trung cho cơ quan mới này.
Hai là, lấy dân làm gốc kết hợp với xây dựng đội ngũ làm công tác lý luận
trên địa hạt không gian mạng.
Chúng ta luôn tâm niệm phải lấy dân làm gốc, vậy “dân” trên không gian
mạng có phải là gốc không? Dù trong tình huống nào đi nữa, nhất là trên không
gian mạng, chúng ta càng phải tuân thủ nguyên tắc “lấy dân làm gốc”, nghĩa là
chúng ta cần có sự ủng hộ của những người quản trị (Admin), người điều hành
(Smod), người điều tiết (Moderator), người gây ảnh hưởng (Kol),… cũng như của
toàn thể cư dân mạng. Chúng ta phải luôn tôn trọng địa vị cao nhất của nhân dân,
tin tưởng và dựa vào quần chúng nhân dân trên không gian mạng. Vấn đề cốt lõi
của công tác tư tưởng trực tuyến là cách đối xử với quần chúng trên không gian
mạng. Chúng ta nói lên tiếng nói của người dân, bênh vực nhân dân, đứng về phía
quyền lợi của nhân dân thì nhân dân sẽ tin yêu chúng ta, bảo vệ chúng ta.
Chúng ta cần phải chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tăng cường sức
ảnh hưởng của hệ tư tưởng chính thống bằng các hoạt động tuyên truyền, giáo
dục tư tưởng đối với cư dân mạng. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho
nhân dân cần gắn với giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lịch sử,
văn hóa, tình cảm, đạo đức. Đối với cán bộ, đảng viên, cần tăng cường giáo dục
lý tưởng, niềm tin và quan trọng hơn là nâng cao nhận thức về các quan điểm,
chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ,
đảng viên không chỉ không được có những biểu hiện trái với quan điểm của
Đảng, mà còn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tuyên truyền, bảo vệ quan điểm
của Đảng trên không gian mạng.
Định hướng tư tưởng bằng công tác lý luận không thể tách rời việc xây
dựng đội ngũ những người làm công tác lý luận. Định hướng tư tưởng, lãnh đạo
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dư luận bằng chuyên gia và học giả là xu thế tất yếu. Mối quan hệ biện chứng
giữa “xây” và “chống” chính là thể hiện ở đây.
Giống như Bác Hồ trước đây nói ai cũng hiểu, ai cũng thấm thía, những
người làm công tác tư tưởng, lý luận cũng phải học theo phương pháp diễn ngôn
đó. Nói một cách hình ảnh, lý luận không chỉ như một món ăn cầu kỳ dành cho
khách sành ăn trong nhà hàng sang trọng, mà cần thiết hơn, nó còn phải là món
ăn đường phố cho người lao động, món ăn hằng ngày trong mỗi gia đình. Những
vấn đề lý luận mà quần chúng quan tâm cần được giải thích rõ ràng, cặn kẽ bằng
ngôn ngữ của quần chúng; người làm lý luận phải nắm vững cách nói của quần
chúng, sử dụng ngôn ngữ sinh động, gần gũi với nhiều hình thức đa dạng để dễ
được quần chúng chấp nhận, để lý luận thực sự bén rễ và đi vào suy nghĩ, cũng
như trở thành hành động cụ thể, thiết thực của người dân.
Thực tiễn cần được tổng kết, đúc rút kinh nghiệm. Vì vậy, một đặc thù của
hoạt động tư tưởng, lý luận là không thể nhanh chóng có kết quả như một số hoạt
động thực tiễn khác. Sáng tạo lý luận là một hoạt động đặc biệt, đòi hỏi phải có thời
gian. Immanuel Kant, một trong những triết gia vĩ đại nhất thế giới, cả đời chỉ đọc
sách và nghiên cứu, thế mà cũng phải đến khi ông 57 tuổi mới có thể cho ra mắt
cuốn Phê phán lý tính thuần tuý, một trong bộ ba tác phẩm phê phán nổi tiếng của
ông. Bản thân C.Mác cũng mất 20 năm để viết cuốn Tư bản, song vẫn chưa thể
hoàn thành. Sáng tạo lý luận đòi hỏi sự đầu tư rất lớn cả về công sức lẫn thời gian
như vậy, song hoạt động chống phá về tư tưởng trên không gian mạng lại diễn ra
từng phút, từng giây, đây là một trong những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết.
Không thể để những người làm công tác lý luận liên tục trả lời, đối thoại hoặc phản
bác mọi thông tin sai trái, điều này vừa lãng phí tài nguyên trí tuệ, vừa có thể kéo
lùi các nhà khoa học xuống những điều vụn vặt. Cần khai thác tối đa trí tuệ, công
sức của những người làm công tác lý luận để đấu tranh ở những luận điểm lớn,
những luận điểm nền tảng mang tính then chốt, mang tính nguyên tắc của Đảng,
của chế độ, của dân tộc; đấu tranh với những trường phái, những nhân vật đại diện
mang tính tiêu biểu của thế lực thù địch trong và ngoài nước.
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Ba là, truyền thông tư tưởng trên không gian mạng cần hay hơn, hấp dẫn hơn.
Thời đại thông tin ngày nay tạo ra những thay đổi lớn trong cấu trúc dư luận,
thay đổi cách thức và phương tiện truyền thông, thậm chí còn tái tạo lại “hệ sinh
thái” mới của nội dung. Trên không gian mạng, mọi người không muốn xem, nghe
các bài viết một chiều.Trên không gian mạng, quyền lực của các tổ chức không tác
động được đến cơ chế tiếp cận thông tin. Đồng thời, quan niệm truyền thông truyền
thống lấy tin tức làm trung tâm đã dần thay đổi, chức năng giáo dục, chức năng tư
tưởng của truyền thông ngày càng giảm đi, đồng thời các chức năng giao tiếp, chức
năng giải trí ngày càng tăng lên. Nội dung thể hiện luận điểm của những người
tham gia không gian mạng có xu hướng ngày càng ngắn lại, từ những cuộc tranh
luận hàng trăm trang trên các diễn đàn (forum) trước kia, giờ đây được rút gọn, cá
nhân hóa thành các bài dài trên trang cá nhân (blog), rồi rút ngắn hơn nữa ở
các tút trên Facebook, rồi các thông điệp cực ngắn trên Twitter. Bản thân các video
dài trên Youtube đã ngắn đi nhiều ở các nền tảng video khác, đặc biệt là ở TikTok
với độ dài chỉ khoảng 15 giây. Với không gian mạng như vậy thì các bài nghiên
cứu lý luận, các bài viết mang tính tư tưởng như hiện nay dường như dài và khô
khan với cư dân mạng. Chính vì vậy, truyền thông tư tưởng trên không gian mạng
muốn đạt hiệu quả thì thông tin cần phải thực sự hấp dẫn, thu hút và lấy được sự
yêu thích của không chỉ đảng viên, mà cả của người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Truyền thông tư tưởng trên không gian mạng có được người dân đón nhận
và tham gia hay không phải là một tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ thành
công của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Truyền thông tư tưởng cần chủ
động thích ứng với hoàn cảnh mới, tình hình mới, nhiệm vụ mới trên không gian
mạng, không ngừng đổi mới quan niệm, hình thức, phương pháp, phương tiện,
thậm chí thay đổi phương thức diễn ngôn truyền thống, sử dụng cách diễn ngôn
hiện đại, hấp dẫn, sinh động một cách lành mạnh và thẩm mỹ để lôi cuốn đông
đảo quần chúng nhân dân

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo - 2021 - số 3 - tr.26-30
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NHẬN DIỆN ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ
CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI
TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY

 TS HOÀNG VĂN VÂN
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Tóm tắt: Cùng với sự chống phá trên các lĩnh vực chính trị, tư
tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, những năm gần
đây, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng internet và mạng
xã hội để phát tán, tuyên truyền các quan điểm, luận điệu sai trái, kích
động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội... với những thủ đoạn, chiêu
bài rất tinh vi, thâm độc. Vì thế, việc nhận diện rõ âm mưu và thủ đoạn
chống phá của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội là rất
quan trọng, là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đến nâng cao chất
lượng, hiệu quả trong cuộc đấu tranh này.

Từ khóa: âm mưu và thủ đoạn; các thế lực thù địch; quân đội; mạng
xã hội

H

iện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, internet nói chung, các
trang mạng xã hội nói riêng, đã và đang trở thành một nhu cầu thiết
yếu trong đời sống con người, có ảnh hưởng rất lớn (cả tích cực và
tiêu cực) đến người dân Việt Nam. Bên cạnh những tiện ích do internet mang
lại, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng sức mạnh lan truyền của internet,
mạng xã hội như một phương tiện truyền thông đắc lực để đăng tải, phát tán
những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng thay
đen”; làm lẫn lộn đúng - sai, thật - giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được
đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái
thù địch. Trong nội dung bài viết này, tác giả chỉ đi sâu làm rõ âm mưu và thủ
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đoạn chống đối quân đội của các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội
hiện nay.

1.

Về âm mưu chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên
internet, mạng xã hội

Thứ nhất, chúng tập trung phá hoại trận địa tư tưởng của Đảng trong
quân đội. Các thế lực thù địch tập trung công kích, xuyên tạc, phủ nhận nguyên
tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và đường lối,
quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng. Chúng ra sức cổ xúy “phi chính trị
hóa” quân đội, như: “quân đội phi giai cấp”, quân đội chỉ là công cụ của Nhà
nước, quân đội không phải của một đảng phái chính trị nào; chỉ tập trung xây
dựng thành quân đội nhà nghề; muốn xây dựng quân đội hiện đại phải áp dụng
mô hình xây dựng quân đội theo các nước phương Tây, xây dựng quân đội
chuyên nghiệp, không đảng phái, quân đội không can thiệp vào chính trị... Thực
chất các luận điệu đó thể hiện âm mưu tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của
Đảng, tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội
nhân dân Việt Nam. Thực hiện mục tiêu “biến Quân đội ta thành lực lượng độc
lập trong xã hội, phi chính trị, phi giai cấp...”(1). Bản chất của những luận điệu
nham hiểm trên của chúng hòng làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam từng
bước biến chất về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn tới mất
phương hướng và mục tiêu chiến đấu, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chủng
dần phai nhạt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.
Các quan điểm phản động mà thế lực phản động thường xuyên tuyên
truyền là nhân danh đảng phái phi chính trị, với quan điểm “không cần phân
biệt chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản, không cần chính trị, chỉ cần tiền,
quân đội không thuộc một thể chế chính trị, đảng phái nào”. Chúng cho rằng:
Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phải xem xét lại kẻ thù, đối
tượng tác chiến của quân đội. Những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù
địch tuy không có gì mới, nhưng hết sức nguy hiểm, gây hoang mang về tư
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tưởng, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, nhằm làm cho cán bộ,
đảng viên, quần chúng bị tiêm nhiễm tư tưởng chính trị tư sản, từng bước xa rời
mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, phản bội lại lợi ích của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Thứ hai, chúng tập trung phá hoại bản chất, truyền thống tốt đẹp, chức
năng và nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bằng nhiều cách thức,
biện pháp, chúng đưa những thông tin bịa đặt, bình luận xuyên tạc bản chất
cách mạng, truyền thống tốt đẹp, chức năng và nhiệm vụ của Quân đội nhân
dân Việt Nam. Lợi dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực, kiểm soát quyền lực hiện nay để gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với
cán bộ, đảng viên, quần chúng; phá hoại khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ
quân đội, qua đó hòng khoét sâu, kích động tư tưởng công thần, kiêu ngạo cộng
sản, địa vị cá nhân, bè phái, cục bộ địa phương, đòi hưởng thụ đãi ngộ...; lợi
dụng vào những hạn chế, sai phạm trong sản xuất - kinh doanh của một số
doanh nghiệp quân đội, sự tranh chấp liên quan tới đất quốc phòng hoặc những
khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của một số ít cán bộ, đảng viên, quần
chúng trong quân đội ta đã làm lu mờ, phủ nhận bản chất cách mạng “Bộ đội
Cụ Hồ”.
Các thế lực thù địch đang tăng cường phát tán những quan điểm, tư
tưởng phản động, đối lập với đường lối, quan điểm của Đảng, như đòi xét lại
vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai
đoạn cách mạng mới. Chúng cho rằng: quân đội chỉ chiến đấu bảo vệ đất nước;
quân đội không tham gia lao động sản xuất và xây dựng kinh tế. Chúng chủ
trương nhân danh “không đảng phái” để xóa bỏ toàn bộ hệ thống tổ chức đảng
trong quân đội ta. Chúng phát tán nhiều tài liệu đòi “tách chính trị khỏi quân
đội”, làm xấu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên internet và các trang mạng xã hội;
đả kích, bôi xấu cá nhân các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó,
chúng còn lợi dụng chiêu bài “mở rộng dân chủ”, xây dựng “lực lượng vũ trang
toàn dân”, đòi trả quân đội về cho Nhà nước, thực hiện quân đội là của toàn

172

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ SỐ 3/2021
dân, tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng... Mục đích “phi chính trị hóa”
quân đội là để kẻ thù mặc sức hoạt động phá hoại, lật đổ chính quyền, xóa bỏ
chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Thứ ba, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền chống phá các
nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng quân đội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo
của Đảng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội.
Chúng đòi xóa bỏ nguyên tắc cơ bản trong xây quân đội nói riêng và lực lượng
vũ trang cách mạng nói chung, đó là xóa bỏ nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt
Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân. Chúng thường xuyên xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo,
làm mất uy tín của Đảng đối với quân đội.
Nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, cũng như hiệu
lực của cả hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng
chĩa mũi nhọn vào xuyên tạc chống phá, đòi loại bỏ nguyên tắc tập trung dân
chủ của Đảng. Chúng tìm mọi cách để xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa
học của nguyên tắc này, cho rằng, trong tổ chức xây dựng Đảng, việc duy trì
“chế độ tập trung dân chủ” là quá lạc hậu, vì hầu hết các đảng cộng sản trên thế
giới đã từ bỏ nó. Một số phần tử thoái hóa biến chất, cơ hội, công thần cũng
phụ họa theo luận điệu trên dưới dạng gửi “kiến nghị”, “thư ngỏ” đòi Đảng thay
đổi nguyên tắc này.
Để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, chúng còn tập trung
phá hoại nguyên tắc hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội,
gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa cán bộ chính trị với cán bộ quân sự và cán bộ các
ngành khác trong quân đội; tung ra nhiều luận điệu phản động đòi xóa bỏ hệ
thống cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp. Chúng cho rằng, trong nền
kinh tế thị trường, lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy vật chất làm đòn bẩy tinh
thần, công tác đảng, công tác chính trị không có tác dụng và cán bộ chính trị chỉ
là những người ăn theo...
Tất cả những luận điệu trên của các thế lực thù địch là nhằm mục tiêu thúc
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đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quân đội, làm cho Quân đội
nhân dân Việt Nam xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của
Đảng, quản lý của Nhà nước; biến chất về chính trị, tiến tới vô hiệu hóa vai trò
của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang chống phá theo hướng “chuyển hóa”
ngầm, mềm, sâu vào bên trong. Thực hiện “chuyển hóa” trên ba lĩnh vực cơ bản:
chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh, trong đó, phá vỡ nền tảng chính trị là
vấn đề then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu
dài; “phi chính trị hóa” quân đội là nhiệm vụ trước mắt. Thực chất của “phi chính
trị hóa” quân đội là nhằm tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho
quân đội mất phương hướng chính trị, xa rời lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến
đấu, không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, công cụ bạo lực sắc
bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân”(2). Đây là thủ đoạn rất xảo quyệt và
cực kỳ nguy hiểm, bởi khi quân đội bị suy yếu thì sẽ không còn khả năng ngăn
chặn các cuộc tấn công cả bên trong và bên ngoài của các thế lực thù địch, chế
độ xã hội chủ nghĩa sẽ tự sụp đổ như ở Liên Xô và Đông Âu trước đây, hoặc chỉ
còn tồn tại trên danh nghĩa, hình thức, còn về bản chất thì đã “đổi màu”.

2.

Về thủ đoạn chống phá đối với quân đội của các thế lực thù
địch trên internet, mạng xã hội

Một là, chúng tuyên truyền các nội dung dối trá, lừa bịp; bới móc, thổi
phồng, xuyên tạc những khuyết điểm, sai lầm hoặc lợi dụng những hạn chế,
sơ hở trong quản lý, giáo dục bộ đội hiện nay để vu cáo, bôi nhọ, hạ thấp uy
tín, vai trò của quân đội. Các thông tin dối trá, lừa bịp được tuyên truyền lặp
đi lặp lại nhiều lần trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội, kéo dài theo kiểu
“mưa dầm thấm lâu”, dần cũng sẽ tác động tâm lý đối với một bộ phận cán
bộ, đảng viên, quần chúng - những người nhẹ dạ, cả tin, dễ dao động trước
luận điệu của chúng.
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Chúng thường xuyên theo dõi, bám, nắm mọi diễn biến, hoạt động của
quân đội; “dày công” nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống mọi vấn đề để xuyên
tạc đường lối chính trị, đường lối quốc phòng, quân sự, chủ trương, chính sách
đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước; “hướng lái” Việt Nam liên minh
quân sự với Mỹ, tham gia “tập trận” với các nước đồng minh của Mỹ hoặc kêu
gọi tổ chức một cuộc “trưng cầu dân ý” trong quân đội về vấn đề liên minh với
Mỹ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo; gieo rắc và kích động theo luồng tư tưởng
“thoát Trung, thoát cộng, thân Mỹ”, hoặc đẩy mạnh bài xích mối quan hệ giữa
Quân đội nhân dân Việt Nam với Quân đội Trung Quốc. Đặc biệt, chúng ra sức
xuyên tạc bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của quân đội; triệt để lợi
dụng tình hình, diễn biến phức tạp trên biển Đông, vấn đề doanh nghiệp quân
đội tham gia sản xuất, xây dựng các khu kinh tế kết hợp với quốc phòng; quản
lý, sử dụng đất quốc phòng, mất an toàn trong huấn luyện, công tác; những sai
phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, nhất
là những vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, tác phong
công tác, sinh hoạt chưa chuẩn mực, thiếu gương mẫu trong quan hệ, ứng xử
với nhân dân và lực lượng chức năng của một số cán bộ, đảng viên, quần
chúng đế chống phá, vu khống, bịa đặt, làm sai lệch bản chất vấn đề, gây nghi
ngờ đối với quân đội, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”
trong lòng nhân dân.
Hai là, chúng lập ra hàng ngàn trang web, blog, tài khoản trên mạng xã
hội, như Facebook, Youtube, Twitter... (phần lớn máy chủ đặt ở nước ngoài),
để thu thập, bịa đặt, nhào nặn, trộn lẫn tốt - xấu, thật - giả, tán phát những thông
tin, tài liệu, hình ảnh xấu độc, tung ra các luận điệu vu cáo, bình luận thâm độc,
kêu gọi trắng trợn, thu hút sự phụ họa của những phần tử bất mãn, cơ hội chính
trị, chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tấn công công khai, liên kết
với nhau, thành “phong trào”, hoạt động liên tục, với cường độ mạnh, hình thức
đa dạng, tạo sức ép dư luận làm cho Đảng, Nhà nước, quân đội phải “điều
chỉnh”, nhượng bộ theo ý đồ của chúng.
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Nhằm tăng cường “hiệu quả” tấn công chống phá ta, “chúng tích cực thu
thập tài liệu, chứng cứ, tập hợp những ý kiến, phát biểu của những người có “uy
tín”, “vị thế”, nhưng có quan điểm trung dung, thậm chí trái với đường lối,
quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mượn danh “tiếng
nói dân chủ”, “đảng viên, cán bộ yêu nước, yêu quân đội”, cựu chiến binh để
“hiến kế”, “góp ý”, “gửi tâm thư” “kiến nghị”; mạo danh một số cán bộ, tướng
lĩnh quân đội nghỉ hưu để viết thư mạo danh, nặc danh vu khống, bịa đặt, phê
phán trực diện về nhân thân, gia đình, các mối quan hệ xã hội của một số lãnh
đạo Bộ Quốc phòng đương chức và đã nghỉ hưu nhằm hạ thấp uy tín, gây mất
đoàn kết nội bộ”(3). Chúng đưa ra các luận điệu, như: Quân đội chiếm giữ nhiều
khu đất có giá trị cao về kinh tế là để phục vụ cho “nhóm lợi ích” của một số
lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng; tham gia các hoạt động kinh tế sẽ
làm suy yếu quân đội, ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến
đấu và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Chúng rêu rao luận điệu: doanh
nghiệp quân đội có nhiều “đặc quyền, đặc lợi”, khó kiểm tra, giám sát, dễ bị lợi
dụng làm trái pháp luật... Qua đó, kích động dư luận xã hội yêu cầu phải “dân
sự hóa” quân đội, “dân sự hóa” nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đòi quân đội
phải từ bỏ chức năng, nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; đòi Quốc
hội nước ta phải thành lập “ủy ban lâm thời” để giám sát các hoạt động của
quân đội...
Ba là, một trong những thủ đoạn mới mà các thế lực thù địch sử dụng để
tăng cường hoạt động chống phá quân đội trên internet và mạng xã hội gần đây
là xuyên tạc thông tin mới, “làm mới” thông tin cũ; triệt để lợi dụng những
thông tin về mặt trái, tiêu cực trong quân đội, những ý kiến, quan điểm sai lệch
từ các nguồn tin trên một số cơ quan truyền thông đại chúng của ta gắn với
những bình luận chủ quan, bóp méo, xuyên tạc sự thật, thổi phồng và gây nhiễu
loạn thông tin, làm “nóng” tình hình, kích động tâm lý đám đông nhằm tập hợp,
lôi kéo, kích động nhiều phần tử khác trong xã hội cùng tham gia. Từ đó, chúng
quy chụp những hạn chế, tiêu cực cá biệt thành phổ biến và quy kết thành bản
chất, hòng tạo tâm lý “bán tín bán nghi” trong cán bộ, đảng viên, quần chúng.
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Bên cạnh đó, chúng còn lợi dụng yếu tố tâm linh, tôn giáo đế kích động giáo
dân ngăn cản các hoạt động quân sự, quốc phòng...
Nguy hại hơn, chúng đẩy mạnh hoạt động mua chuộc, móc nối, lôi kéo
các phần tử suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bất mãn và những
người thiếu thông tin, dao động; phối hợp giữa lực lượng cơ hội, chống đối
chính trị với thế lực phản động, thù địch để chống phá quân đội. Chúng tung tin
tạo dựng ra cái gọi là phe này, phái nọ hay những “cuộc đấu đá”, tranh giành
quyền lực, để gây lòng nghi kỵ, ngờ vực, phá hoại lòng tin của cán bộ, đảng
viên, quần chúng vào Đảng, Nhà nước và quân đội, chia rẽ mối quan hệ giữa
Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội; qua đó, phát tán những tư tưởng
chống cộng, dân chủ tư sản phản động, kích động, cổ vũ cho những tư tưởng và
hành động cực đoan, chống phá quân đội.
Tóm lại, cuộc đấu tranh với các quan điểm chống phá quân đội của các
thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội đang và sẽ diễn ra hết sức nóng
bỏng, gay gắt, phức tạp và ngày càng quyết liệt. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm
vụ trên mặt trận nóng bỏng này, đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nâng cao
nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các
quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho mọi cán bộ, đảng
viên, quần chúng trong toàn quân. Đặc biệt, nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn
chống phá của các thế lực thù địch đối với quân đội trên internet và các trang
mạng xã hội hiện nay
——————————

(1) và (3) Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Tuyên huấn, Tài liệu
nghiên cứu chuyên đề của sỹ quan năm 2018, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 2018,
tr.65 và 72
(2) Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm
30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Nxb Quân đội
nhân dân, Hà Nội 2019, tr.189
Nguồn: Tạp chí Khoa học Chính trị - 2020 - số 2 - tr.38-42
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NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC
TỪ CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN
INTERNET, MẠNG XÃ HỘI ĐẾN SINH VIÊN HIỆN NAY
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

 TS LÊ TIẾN DŨNG
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tóm tắt: Đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Hiện
nay, các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn nhằm xóa bỏ chế độ xã
hội chủ nghĩa ở nước ta, lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh-nền tảng của chủ nghĩa xã hội, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam, với các biện pháp ngày càng tinh vi, trong
đó có việc sử dụng internet và mạng xã hội. Do đó, việc nhận dạng,
đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan
trọng nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ,
đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với Đảng.

Từ khóa: Tác động tiêu cực; quan điểm sai trái, thù địch; internet,
mạng xã hội; thế hệ trẻ, sinh viên

1.

Các thế lực thù địch là “tất cả những ai, cá nhân, tổ chức, nhà nước hay
phi chính phủ, hợp pháp hay bất hợp pháp, ở trong nước hay ở ngoài

nước, người Việt Nam hay người nước ngoài... với mục đích chống Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hoạt động chống phá ta trên lĩnh vực
tư tưởng, chính trị đều là thành phần của các thế lực thù địch”(1). Nhận diện
các thế lực thù địch, nhận rõ tầm quan trọng của việc đấu tranh ngăn chặn các
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quan điểm sai trái, thù địch trong thời kỳ mới, Đại hội XII (2016) của Đảng
xác định một trong những phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng
Đảng là phải tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các
thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Nghị quyết HNTƯ 4 khóa
XII (30-10-2016) của Đảng “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã đề ra mục tiêu: “Nhận
thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải
pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ”(2). Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của
Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh,
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định bảy
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản
và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành
nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc,
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng
cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ
trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác
những quan điểm sai trái, thù địch.
Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến
lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng nước ta. Sự công kích,
chống phá ngày càng quyết liệt khi họ dựa vào hiện thực là sự sụp đổ của hệ
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thống XHCN thế giới vào cuối thế kỷ XX và những khó khăn trong quá trình
xây dựng chế độ xã hội mới. Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0, việc lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để chống phá
cách mạng Việt Nam càng trở nên tinh vi, phức tạp với mức độ nguy hiểm khó
lường. Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại
những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là nhiệm vụ cấp bách hiện
nay.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, Việt Nam là quốc gia có số người
sử dụng internet, mạng xã hội lớn so với các nước trong khu vực và trên thế
giới. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã có khoảng 64 triệu người dùng internet,
chiếm 67% dân số cả nước, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 châu Á; có khoảng
55 triệu người sử dụng các nền tảng mạng xã hội, nằm trong nhóm nước có
lượng người dùng lớn nhất thế giới. Đối với mạng xã hội, Việt Nam đã có hơn
70 triệu người dùng zalo, 48 triệu người dùng Facebook và là 1 trong 10 nước
có số người dùng Youtube cao nhất thế giới, trong số đó, sinh viên, trí thức trẻ
là lực lượng đông đảo, thường xuyên nhất với khoảng trên 80% vào mạng mỗi
ngày(3).
Sự phát triển của internet góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mà internet mang
lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ, đặc biệt là các thế lực thù địch đã triệt
để tận dụng mạng internet, coi đây là “mảnh đất màu mỡ” để thực hiện chiến
lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.
Trong những năm qua, các thế lực phản động đã thiết lập hàng nghìn
trang web, blog, tài khoản Facebook, trang Fanpage với hầu hết máy chủ đặt ở
nước ngoài được sử dụng triệt để trong hoạt động phá hoại tư tưởng khi Việt
Nam mở rộng hoà nhập vào mạng lưới thông tin quốc tế. Thông qua các trang
web, mạng xã hội như website, dịch vụ thư điện tử (email), trang mạng xã hội
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facebook, zalo, các dịch vụ hội thoại (chat), diễn đàn (forum), twitter... đặc
biệt, hiện nay các thế lực thù địch lợi dụng youtube để dựng lên nhiều bộ
phim với việc dùng kỹ thuật và công nghệ để chỉnh sửa dữ liệu cũ, chỉnh sửa
hình ảnh, cắt ghép, tạo bằng chứng và thông tin giả; tự bịa ra các bài phỏng
vấn nhân vật, sự kiện, bịa đặt các trang hồ sơ liên quan đến các nhân vật nổi
tiếng, các nhà lãnh đạo, thân nhân của họ và kích thích trí tò mò của công
chúng bằng “thông tin lề trái, thông tin bí mật” để bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc,
vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ, hoài
nghi, hoang mang, dao động trong dư luận xã hội, làm suy giảm niềm tin của
nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ.
Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tư
tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên Giáo Trung ương) về tác
động của các quan điểm sai trái, thù địch tới tâm trạng cán bộ, đẳng viên và
nhân dân thì có tới 33% đối tượng cán bộ, 45% đối tượng nhân dân được hỏi
đã trả lời: “Các thông tin xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt, nói xấu Đảng, nói xấu chế
độ, bôi nhọ lãnh đạo của các thế lực thù địch, các tổ chức người Việt phản
động ở bên ngoài đã tác động lớn đến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, lý
tưởng xã hội chủ nghĩa trong xã hội ta hiện nay”(4).
Một số cán bộ, đảng viên suy giảm lòng tin đối với CNXH, thiếu niềm
tin vào sự lãnh đạo của Đảng, hoang mang, dao động, mất phương hướng
hoặc muốn đi theo hướng phát triển TBCN. Nguy hiểm hơn, do tác động của
các quan điểm sai trái, thù địch nên một số cán bộ, đảng viên không chỉ dừng
lại ở nhận thức mơ hồ, mất cảnh giác mà tính chiến đấu của người đảng viên
cũng bị tê liệt, thậm chí có một số trường hợp còn tham gia vào việc truyền
bá, phát tán các tài liệu có quan điểm sai trái.
Bên cạnh đối tượng cán bộ, đảng viên, điểm đặc biệt là các thế lực thù
địch hiện nay tìm mọi cách tập hợp những người có trình độ cao nhưng thiếu
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bản lĩnh chính trị, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống để tấn công trực tiếp
vào nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội, tiến tới làm tan rã Đảng Cộng sản
Việt Nam. Đáng chú ý là các thế lực thù địch cũng rất chú trọng đến số sinh
viên hiện đang theo học tại các trường đại học, học viện trên cả nước. Đây là
tầng lớp xã hội đặc thù, đang trong quá trình định hình nhân cách, đạo đức và
lối sống. Đồng thời, họ là những người tràn đầy sức sống, có hoài bão, ước
mơ, năng động, được đào tạo một cách cơ bản, toàn diện theo tất cả các
chuyên ngành; họ nhạy bén với cái mới, nắm trong tay tri thức thời đại, nhanh
nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới cũng như những luồng tư tưởng
mới trong xã hội, song khả năng chọn lọc còn có những hạn chế, chưa hiểu
sâu về chính trị, lập trường tư tưởng, chưa vững vàng nên dễ dao động, dễ bị
lôi kéo. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều biện pháp,
cách thức, đặc biệt khi internet và mạng xã hội phát triển, nhằm tác động tới
sinh viên, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với mục tiêu chống phá
cách mạng trong hiện tại và tương lai.

2.

Trong các loại hình truyền thông trên Internet, mạng xã hội đã và đang
phát triển một cách nhanh chóng, hiệu quả, được nhiều người sử dụng

Internet ưa dùng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội
hiện đại. Trên thế giới có đến gần 2 tỷ người sử dụng mạng xã hội. Ở Việt
Nam, có khoảng 35 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 37% dân số. Trung
bình mỗi ngày người Việt Nam vào mạng xã hội khoảng 2 giờ 18 phút(5).
Những lý do chủ yếu cho việc tham gia mạng xã hội trên internet của người
Việt Nam, đó là: ngoài việc giữ liên lạc (38%), thì người dùng còn muốn lưu
giữ, cập nhật thông tin về bạn bè (21%), gặp gỡ những người bạn mới
(13%)(6). Thực tế cho thấy, thời gian qua, các thế lực thù địch đưa nhiều thông
tin tuyên truyền, luận điệu xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ
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XHCN, bôi nhọ lãnh tụ, nói xấu cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, đưa các
thông tin thất thiệt về kinh tế, đối ngoại, quốc phòng, an ninh,... gây hoài nghi,
hoang mang trong xã hội, nhất là đối với một bộ phận trí thức và thanh niên,
sinh viên-đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này.
Hiện cả nước có khoảng 1,5 triệu sinh viên, chiếm một phần khá lớn
trong cơ cấu dân số. Nhu cầu của sinh viên sử dụng mạng Internet là rất đa
dạng, nhưng chủ yếu là để tìm kiếm và cập nhật thông tin xã hội. Với sự phát
triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ như hiện nay thì không gian
mạng có thể cung cấp tối đa cho sinh viên các nhu cầu về thông tin. Lợi dụng
điều này, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội đã chủ động “cung cấp” một
cách đa dạng, phong phú những thông tin sai trái nhằm thực hiện mưu đồ của
mình. Các thế lực thù địch thường “quan tâm” đến lực lượng sinh viên và tìm
mọi cách hòng có thể “dẫn dắt” nhận thức và hành động của sinh viên, tìm
mọi cách lôi kéo, dùng các luận điệu xuyên tạc làm phai nhạt lí tưởng cách
mạng của sinh viên, “lái” sinh viên theo ý muốn chủ quan nhằm thực hiện
mưu đồ phản động của chúng. Do vậy, việc định hướng nhận thức cho sinh
viên nhận diện và góp phần đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là một
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Những thông tin đó không chỉ có tác động tiêu
cực đến nhận thức và hành động của sinh viên mà nguy hiểm hơn còn có thể
gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút
lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Những quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, bịa đặt, bóp méo, xuyên
tạc sự thật, lẫn lộn đúng sai, thật giả hoặc có một phần sự thật nhưng được
đưa tin với dụng ý xấu, thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến
cá nhân, tổ chức; thông tin có những ngôn từ thô tục, nội dung phản cảm, soi
mói, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, vi phạm chuẩn mực đạo đức,
văn hóa, thuần phong mĩ tục; kích động đồi trụy, bạo lực... được coi là thông
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tin sai trái, thù địch. Thông tin sai trái đang lan tràn trên mạng Internet ở nước
ta hiện nay là rất đa dạng, nhiều hình thức. Bởi, với những mưu đồ khác nhau,
các đối tượng sẽ tìm cách “xây dựng”, “cung cấp” thông tin với những nội
dung và dạng thức khác nhau. Có thể nhận diện những loại thông tin sai trái
cơ bản đang được các lực lượng thù địch, phần tử cơ hội thường xuyên phát
tán trên mạng Internet hiện nay, gồm: Thông tin chống phá nền tảng tư tưởng
của Đảng và cách mạng Việt Nam, hòng phủ định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh; Xuyên tạc đường lối xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc
và đường lối đối ngoại của Đảng, phủ nhận những thành tựu của sự nghiệp đổi
mới; Xuyên tạc lịch sử dân tộc, nhất là lịch sử các cuộc kháng chiến, các cuộc
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta; Xuyên tạc thân thế và sự nghiệp
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận công lao to lớn của Người đối với sự
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Vu cáo, bôi nhọ, giả mạo các đồng
chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh trong quân đội; Kích
động xu hướng li khai, phá hoại sự thống nhất quốc gia, dân tộc, gây chia rẽ
đoàn kết nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Truyền bá lối sống
ích kỉ vụ lợi, xa hoa, trụy lạc, bạo lực và thù hận đối với cá nhân và tổ chức;
Phá hoại bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền, áp đặt các giá trị văn hóa và
lối sống phương Tây; Lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu, phát
tán virus...
Đứng trước những thách thức của thông tin sai trái trên mạng Internet
hiện nay, cần phải có những biện pháp hữu hiệu để giáo dục, định hướng nhận
thức cho sinh viên, giúp cho mỗi sinh viên sẽ trở thành một “chiến sĩ’ trong
“mặt trận” đấu tranh đối với thông tin sai trái, thù địch trên mạng Internet. Để
đạt được mục tiêu đó, trước mắt cũng như lâu dài cần tập trung vào một số nội
dung cơ bản sau:
Một là, nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật
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với các điều khoản cụ thể, rõ ràng, sát thực, phù hợp, theo kịp tốc độ biến động
của truyền thông xã hội... thay vì chỉ dừng ở quy tắc điều chỉnh mang tính
khuyến nghị đạo đức và văn hóa. Bởi lẽ, khi các ràng buộc pháp lý không cụ
thể, rõ ràng và đủ mạnh thì các quy tắc đạo đức, văn hóa cũng rất khó để đi vào
cuộc sống. Trước mắt cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An
toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua
tại kỳ họp thứ 5 ngày 12-6-2018, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-2019.
Hai là, xây dựng các giải pháp kỹ thuật mang tính chủ động, kịp thời
nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên cơ sở các dự báo
khoa học về sự phát triển của internet và mạng xã hội với phương châm
khuyến khích mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực. Kiên trì vấn đề có tính
nguyên tắc là các nhà mạng, nhà cung cấp dịch vụ, khai thác dịch vụ nhất là
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới phải có trách nhiệm tuân
thủ luật pháp Việt Nam, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt
Nam. Yêu cầu các đối tác phải thể hiện sự hợp tác, tuân thủ các quy định khi
vào Việt Nam như đặt cơ quan đại diện, thiết lập tính chính danh của người
dùng trong đăng ký tài khoản, phối hợp tích cực để kịp thời bóc gỡ những
trang mạo danh các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, xóa bỏ triệt để
các tài khoản đưa thông tin sai sự thật...
Ba là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông,
internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó chủ
động phát hiện những hành vi sai phạm, xu hướng lệch lạc của một số phóng
viên, nhà báo thoái hóa, biến chất; phát hiện các tài liệu, bài viết tuyên truyền
các luận điệu xuyên tạc, thù địch để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.
Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog
“đen” thường đăng tải các tin, bài, phim ảnh có nội dung xấu, độc hại, trái
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ngược với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có như vậy sẽ hạn
chế những nguồn thông tin sai trái, thù địch lan tràn trên internet và mạng xã
hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người dân nói chung, sinh viên nói
riêng.
Bốn là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
giúp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lí tưởng
cách mạng, tin tưởng vào con đường phát triển của đất nước. Chú trọng nâng
cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình
đào tạo của các nhà trường thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng
viên gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy, làm thay đổi quan niệm chỉ là
môn phụ, “khó, khô, khổ” của sinh viên đối với các môn học này dẫn đến tâm
lý ngại học, lười học hoặc miễn cưỡng tiếp nhận.
Năm là, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên,
Phòng Chính trị-Công tác sinh viên trong giáo dục đoàn viên, sinh viên. Các
tổ chức này phải thực sự phát huy được vai trò của mình, vừa là những tổ
chức giáo dục đoàn viên, sinh viên, vừa là người bạn đồng hành cùng sinh
viên trong quá trình học tập, rèn luyện, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của
sinh viên, giúp sinh viên có được môi trường hoạt động lành mạnh, bổ ích.
Các hoạt động được tổ chức phải mang tính chủ động, tích cực sáng tạo, phê
phán đấu tranh với những luận điệu sai trái trên mạng xã hội với mục tiêu là
giáo dục cho sinh viên sống và làm việc theo pháp luật, làm cho sinh viên
thấm nhuần truyền thống dân tộc, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách
và pháp luật của Nhà nước, truyền thống của học viện, nhà trường nơi sinh
viên đang theo học, từ đó kiên định với con đường đi lên CNXH mà Đảng và
nhân dân đã lựa chọn.
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Sáu là, tổ chức các lực lượng chuyên trách, kịp thời ngăn chặn không để
các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet có điều kiện tác động đến
sinh viên của mỗi trường. Động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tham
gia diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt trên trang mạng
nội bộ (website) của đơn vị. Đây là diễn đàn để một mặt tuyên truyền đường
lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của nhà trường, nhưng mặt
khác, mọi cán bộ, giảng viên và sinh viên có thể tham gia trao đổi-tranh luận
hoặc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khuyến khích sinh viên xây
dựng các trang blog cá nhân và tham gia trên các trang mạng xã hội như
facebook, twitter tạo diễn đàn tranh luận, trực tiếp đấu tranh với các quan
điểm sai trái, thù địch.
Về phía mỗi sinh viên, cần phát huy tính tích cực, chủ động trong tự
phòng, chống tác động tiêu cực của việc sử dụng không gian mạng, xây dựng
và phát triển kỹ năng “tự bảo vệ”, khả năng “đề kháng” cho chính mình trong
việc khai thác, sử dụng internet và các trang mạng xã hội; tự điều chỉnh về
nhận thức và hành vi để loại bỏ những tác động tiêu cực từ các trang mạng xã
hội; có kế hoạch sử dụng thời gian rảnh rỗi vào ngày nghỉ, giờ nghỉ một cách
hợp lý để sử dụng mạng xã hội có hiệu quả, bổ ích, tránh để rơi vào tình trạng
“nghiện” mạng internet, mạng xã hội, dẫn đến lãng phí thời gian, “quên”
nhiệm vụ học tập, công việc của bản thân.
Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể
từ năm 1986 đến nay đạt được những kết quả tích cực. Thế và lực của đất
nước ngày càng cao, như đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế
cao như ngày nay. Từ một nước nhược tiểu, nghèo đói, ngày nay Việt Nam đã
vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân không
ngừng được cải thiện, nâng cao, nhiều thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội
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được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao”(7). Tuy nhiên, các thế lực thù
địch vẫn không ngừng chống phá, do vậy, đấu tranh chống luận điệu sai trái
của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện, thường xuyên,
nhất là trong bối cảnh những thông tin này rất dễ để phát tán do sự phát triển
của internet và mạng xã hội như hiện nay
——————————

*Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong đề tài
mã số TĐ2018-TĐ-001
(1) Lê Văn Cương: “Nhận dạng về các hoạt động chống phá Việt Nam trên mặt
trận chính trị của các thế lực thù địch”, in trong Nhận dạng các quan điểm sai
trái thù địch (Lưu hành nội bộ), Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, H, 2005, tr
165
(2) Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,
ngày 30-10-2016
(3) Nguồn: Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái trên mạng xã hội,
http://www.bienphong.com.vn/chu-dong-dau-tranh-voi-cac-quan-diem-sai-trai-trenmang-xa-hoi/
(4) Trích theo Nguyễn Viết Thông: “Nhận dạng các quan điểm sai trái, thù địch về
lý luận”, in trong Nhận dạng các quan điểm sai trái thù địch (Lưu hành nội bộ), Ban
Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, H, 2005, tr.117
(5) Nguồn: Công tác quản lý mạng xã hội trong tình hình mới,
http/tuyengiao.vn/nghien-cuu/nghiep-vu-cong-tac-tuyen-giao/cong-tac-quan-lymang-xa-hoi-trong-tinh-hinh-moi-102564
(6) Nguồn: Đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch trên internet hiện nay,
http://tapchiqptd.vn/vi/phong-chong-dbhb-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/dau-tranhchong-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-intemct-hien-nay/11897.html
(7) Nguồn: Khát vọng vì một Việt Nam cường thịnh, https://www.nhandan.com.vn/
chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42805602-khatvong-vi-mot-viet-nam-cuong-thinh.html
Nguồn: Tạp chí Lịch sử Đảng - 2020 - số 3 - tr.76-81
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VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG LUẬN ĐIỆU
SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 TS BÙI XUÂN QUỲNH
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
TCCS - Không gian mạng là môi trường mới trong chiến lược
“diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng chia sẻ,
đăng tải những luận điệu sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà
nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đấu tranh
phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng là
trách nhiệm và đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các lực
lượng. Giảng viên lý luận chính trị từ vị trí, nhiệm vụ của mình có vai
trò quan trọng trong cuộc đấu tranh đó, góp phần làm thất bại âm
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư
tưởng của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

T

ính cấp thiết của đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái,
thù địch trên không gian mạng hiện nay

Nghị quyết số 35-NQ/TƯ, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị về “Tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái,
thù địch trong tình hình mới” xác định, đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai
trái, thù địch trên không gian mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm
vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó đội ngũ
giảng viên lý luận chính trị là lực lượng có vai trò nòng cốt, trực tiếp. Không gian
mạng trở thành môi trường đấu tranh mới gắn liền với sự phát triển của khoa học
và công nghệ hiện đại, của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hiện nay,
không gian mạng đã mở rộng cả tốc độ và quy mô về hạ tầng truyền thông, các
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ứng dụng nền tảng, dữ liệu lớn (Big data) và sự kết nối. Mạng internet cho phép
mọi người có thể kết nối, giao tiếp, chia sẻ thông tin, bộc lộ tình cảm, thái độ trên
không gian “ảo” thay vì phải trực tiếp tiếp xúc. Không gian mạng ra đời đã phá
vỡ những khoảng cách về địa lý, thời gian, lứa tuổi, giới tính, địa vị, dân tộc, tôn
giáo, ngôn ngữ tạo ra một “thế giới phẳng”. Không thể phủ nhận những tác động
tích cực to lớn đối với sự phát triển trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa,
khoa học, giáo dục, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Song, việc lợi dụng không
gian mạng đưa tin thất thiệt cũng đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến các giá trị
sống của con người và xã hội; đặc biệt là các luận điệu sai trái, thù địch được
đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của
Đảng, đến sự tồn vong của chế độ, của đất nước.
Với dã tâm là muốn xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá chế
độ xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ chiến lược “diễn
biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo
quyệt. Chúng triệt để lợi dụng những đặc điểm vốn là ưu thế nổi trội của không
gian mạng, một “chiến trường” không tiếng súng để chống phá ta. Chúng xây
dựng các trang web, blog, tài khoản mạng xã hội ở các máy chủ đặt ở nước
ngoài làm các “máy cái”, hà hơi, tiếp sức cho các blog, tài khoản trong nước.
Hiện nay, có hàng nghìn tài khoản ở các trang mạng xã hội; một số website,
báo điện tử phản động trong và ngoài nước đang ngày, đêm đăng tải, chia sẻ
dưới nhiều hình thức những thông tin sai sự thật, phản khoa học, phản cách
mạng về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh
đất nước. Các nhóm (group) tập hợp lực lượng, hướng dẫn phương thức chống
phá vừa công khai, vừa bí mật. Với thủ đoạn đa dạng, tinh vi, các thế lực thù
địch đã tập trung khoét sâu vào tình hình phức tạp ở Biển Đông; những hạn
chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước; những khó khăn, hạn chế trong
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; sự tha hóa về đạo đức, lối sống
và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; các sự
việc nhạy cảm về chính trị, xã hội nhất là giai đoạn hiện nay Đảng ta đang
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chuẩn bị tiến hành Đại hội lần thứ XIII(1). Đây thực sự là “cơ hội”, mảnh đất
“màu mỡ” để các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, bóp méo thông tin đăng tải
các luận điệu sai trái, thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam.
Ở nước ta, với khoảng 1/2 số dân sử dụng internet hằng ngày, thường
xuyên truy cập các website, các công cụ tìm kiếm, kết nối thông tin và phổ biến
là tham gia các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, YouTube,
Google, Yahoo, Zalo... Các thế lực thù địch lợi dụng một bộ phận người dân
thiếu hiểu biết, trình độ và kinh nghiệm hạn chế nên đã không phân biệt được
thông tin thật - giả, đúng - sai đã chia sẻ, phát tán luận điệu sai trái, thù địch trên
mạng. Những luận điệu đó lan truyền nhanh chóng, lôi kéo và kích động những
người nhẹ dạ, cả tin có những hành động gây mất ổn định an ninh quốc gia, trật
tự, an toàn xã hội của đất nước, như: Tụ tập biểu tình, kích động bạo lực trước
việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của
Việt Nam; lợi dụng sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung; đập phá trụ sở
chính quyền và một số công ty ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận…
trong thời gian qua làm thiệt hại về kinh tế, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân,
gây chia rẽ giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; kích động bạo lực, ảnh hưởng đến
sự ổn định và phát triển đất nước. Tuy nhiên, “việc đấu tranh, phản bác những
luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử
cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao”(2).
Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống những luận điệu sai trái, thù địch
trên không gian mạng trở thành “mặt trận” mới, cấp bách trong công tác xây
dựng Đảng hiện nay.

V

ai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh
phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng

Trong công cuộc đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch,
đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng.
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Thứ nhất, giảng viên lý luận chính trị là người trực tiếp và chủ yếu giảng
dạy, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối,
quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng thế
giới quan, phương pháp luận khoa học và phẩm chất chính trị cho người học.
Giảng viên lý luận chính trị là người đảm nhiệm giảng dạy các môn học
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng
ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; các trung tâm bồi
dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã và các trường chính trị tỉnh, thành phố trên
phạm vi cả nước. Đây là lực lượng chủ đạo, trực tiếp, hùng hậu trong giáo dục,
tuyên truyền nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước đến học sinh, sinh viên, cán bộ, đoàn viên thanh niên, giúp cho người
học hình thành niềm tin khoa học, từng bước tạo lập, rèn luyện, củng cố phẩm
chất và năng lực chính trị, bồi đắp khả năng nhìn nhận, đánh giá khi tiếp cận các
thông tin đa chiều. Quá trình giảng dạy đồng thời là quá trình phân tích, đấu
tranh với các luận điệu sai trái, thù địch có liên quan ở từng môn học, từng
chuyên đề, qua đó, người học có đủ sức đề kháng, “miễn dịch” với sự xâm nhập
của các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Thực tế cho thấy, nếu
giảng viên lý luận chính trị giảng dạy, giáo dục, truyên truyền tốt nội dung của
mình đảm nhiệm thì góp phần giúp người học có thái độ chính trị đúng đắn, có ý
thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngược lại, một bộ phận có thể bị các
luận điệu sai trái, thù địch tiêm nhiễm nếu không được học hoặc lười học tập lý
luận chính trị.
Thứ hai, giảng viên lý luận chính trị trực tiếp tham gia nghiên cứu bổ
sung và phát triển lý luận chính trị, làm sáng rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn
đặt ra trên con đường xây dựng xã hội mới.
Hoạt động đấu tranh, phòng chống các luận điệu sai trái, thù địch có hiệu
quả cao khi dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học. Trước sự sụp đổ của
mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu, cùng sự phát triển
sinh động, phong phú của thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, bổ sung,
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phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin cho phù hợp với thực tiễn giai đoạn cách
mạng nước ta hiện nay. Và thực tế cho thấy, những vấn đề lý luận về thời kỳ quá
độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội những năm qua đã được nghiên cứu,
vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đây là kết quả và
thành tựu to lớn của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng ta, trong đó có một
phần đóng góp của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị qua quá trình nghiên
cứu, giảng dạy phát hiện những bất cập của lý luận để kịp thời đề xuất với Đảng.
Thứ ba, giảng viên lý luận chính trị là người có khả năng và thường
xuyên tham gia tiếp cận, nhận diện sâu rộng, kịp thời các thông tin, luận điệu,
từ đó chia sẻ, viết bài, bình luận phản biện và đấu tranh có hiệu quả với các
luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay.
Giảng viên lý luận chính trị với đội ngũ đông đảo, công tác ở trên các địa
bàn từ cấp huyện, quận, thị xã, tỉnh trong cả nước, ở nhiều lĩnh vực, nhiều lứa
tuổi có thể coi là “tai, mắt” trên không gian mạng, nắm bắt thông tin, dư luận
của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội, có thể phát hiện nhanh nhất các
luận điệu sai trái, thù địch. Đồng thời có khả năng phân tích, nhận diện các luận
điệu sai trái thù địch đó, bởi họ được đào tạo, có hiểu biết chuyên sâu về khoa
học lý luận chính trị. Từ đó trực tiếp phản bác trên không gian mạng, đồng thời
phản ánh đến các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.
Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tích cực tham gia viết bài, bình luận,
chia sẻ trên sách, báo, tạp chí và trên không giang mạng, qua đó góp phần giáo
dục, tuyên truyền, lan tỏa chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
những thông tin tích cực, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch. Các bài
viết đăng tải có chất lượng, chiều sâu. Mặt khác, hiện nay đại đa số giảng viên lý
luận chính trị sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, như facebook,
twiter, zalo, google+… phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động giao
tiếp xã hội. Với vị trí của người giảng viên ở các nhà trường, các trung tâm bồi
dưỡng chính trị, họ có số lượng lớn bạn bè, người thân, học sinh, sinh viên kết
bạn và theo dõi đông đảo. Những thông tin, bài viết, chia sẻ, bình luận, thích
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(like) tham gia đấu tranh hay cảnh báo, phản bác lại các luận điệu sai trái, thù
địch ở các tạp chí, báo, tài khoản trên mạng xã hội của họ lập tức được số đông
người quan tâm tiếp nhận, theo dõi đọc, bình luận, chia sẻ, trở thành một kênh
tuyên truyền, định hướng tư tưởng, hành động tích cực, rộng khắp và hiệu quả
cao. Đồng thời, thông qua các hoạt động đấu tranh chống các luận điệu sai trái,
thù địch đã góp phần tự bồi dưỡng và tự nâng cao trình độ mọi mặt và khả năng
miễn dịch của giảng viên lý luận chính trị.
Vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh phòng, chống luận
điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng là rất quan trọng. Để phát huy vai
trò đó có hiệu quả, mỗi giảng viên cần không ngừng học tập nâng cao trình độ lý
luận chính trị, đồng thời cần sự quan tâm và định hướng kịp thời từ cơ quan
chức năng. Nâng cao nhận thức về đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái,
thù địch trên không gian mạng cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Bổ sung
các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quy chế
của giảng viên lý luận chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống luận điệu sai
trái, thù địch. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng,
kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch, đồng thời
đầu tư trang thiết bị, phương tiện phù hợp. Có chính sách quan tâm, động viên
cả vật chất và tinh thần, tạo phong trào đấu tranh rộng khắp, lấy cái đẹp dẹp cái
xấu, kết hợp giữa xây và chống cùng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
——————————
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