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Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: “Thể chế mềm” bảo đảm 

quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh phù hợp chuẩn mực 

đạo đức, pháp luật và thông lệ quốc tế 

 

Chỉ cần một nội dung đăng tải, chủ tài khoản mạng xã hội, nhất là những 

người có tích xanh gắn kèm, có thể thu hút sự chú ý của hàng triệu người 

theo dõi, bày tỏ sự yêu thích, chia sẻ rộng rãi của cộng đồng mạng. 

Ấy là bề nổi dễ nhận thấy. Nhưng đằng sau việc thu hút, lan tỏa những gì 

người sử dụng mạng xã hội chuyển tải là không ít mặt trái đáng bận tâm, 

buộc cơ quan quản lý phải ban hành bộ quy tắc ứng xử, cũng như tăng 

cường các biện pháp quản lý để “mạng ảo” không gây những hậu quả 

xấu cho xã hội. 

Thế giới quyết liệt ngăn chặn những nội dung xấu độc, gây hại... 

Ngay từ khi ra đời (xuất hiện đầu tiên vào năm 1997, phát triển bùng nổ 

vào năm 2006 khi Facebook ra đời), các mạng xã hội đã được ví như một 

“quảng trường công cộng”, nơi mọi người đều có thể tự do giao lưu, chia 

sẻ thông tin, bày tỏ quan điểm, chính kiến. Bởi, mạng xã hội là nền tảng 

trực tuyến, có thể vận hành trên tất cả các thiết bị công nghệ thông tin, 

như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông 

minh có kết nối in-tơ-nét. Mạng xã hội cho phép người dùng tự sáng tạo, 

chia sẻ câu chuyện, bài viết, ý tưởng cá nhân, đăng ảnh, video clip, đồng 

thời thông báo về hoạt động, sự kiện trên mạng hoặc trong thế giới 

thực,... mà dường như không bị kiểm duyệt gì. 

Nhưng cũng ngay từ khi ra đời, mạng xã hội gần như đã được định danh 

là “thế giới ảo”, nên những diễn biến nảy sinh trên không gian mạng từ 

chỗ là “vô hại”, thoải mái tự do bày tỏ quan điểm, chính kiến đã là nguồn 

cơn gây ra không ít tác hại khôn lường, thậm chí làm biến động, đảo lộn 

cả một chính thể, quốc gia. Đó chính là nguyên nhân khiến nhà nước 

phải điều chỉnh biện pháp quản lý đối với nhà cung cấp và người dùng 

(cá nhân, tổ chức). Điều ấy dẫn đến việc cho đến nay, tất cả các nền tảng 

mạng xã hội đều có những quy định riêng về những nội dung không 

được phép đăng tải. 

Thông tin tuyên truyền, giáo dục 
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Tất nhiên, mỗi quốc gia đều có sự điều chỉnh riêng bằng pháp luật nước 

mình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm ngăn chặn những nội dung gây 

hại, xấu độc, kích động thù hận, xâm phạm đến lợi ích của các cá nhân, 

cộng đồng, đe dọa an ninh xã hội, an ninh quốc gia. Cuối tháng 4-2021, 

Nghị viện châu Âu thông qua biện pháp buộc các nền tảng truyền thông 

xã hội phải nhanh chóng xóa hoặc chặn quyền truy cập vào các nội dung 

trực tuyến mang ý nghĩa “khủng bố”. 27 nước trong Liên minh châu Âu 

(EU) mới đây đã thảo luận những biện pháp cứng rắn trong việc quản lý 

kênh truyền thông xã hội và các phát ngôn trực tuyến tại các quốc gia 

trong khối, với mục tiêu định hình môi trường mạng xã hội an toàn, cởi 

mở, sáng tạo và đáng tin cậy. 

Với cả khối EU là như vậy, từng nước thành viên cũng có những biện 

pháp quản lý mạng xã hội cụ thể, chi tiết hơn. Như Đức đã ban hành Bộ 

luật NetzDG (Luật cải tiến chấp pháp tại các mạng xã hội), có hiệu lực từ 

ngày 1-10-2017 và chính thức áp dụng từ ngày 1-8-2018. Bộ luật 

NetzDG có những quy định buộc các công ty truyền thông xã hội phải 

nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung “rõ ràng là bất hợp pháp”, như “lời 

nói căm thù, phỉ báng” và các “tin tức giả mạo” nếu không muốn đối mặt 

với khoản tiền phạt lớn.  

Thông tin tuyên truyền, giáo dục 
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Hay như Pháp cũng đưa ra các giới hạn, chế tài nghiêm khắc đối với 

hành vi lạm dụng quyền tự do ngôn luận làm ảnh hưởng tới quyền, lợi 

ích hợp pháp của người khác, bao gồm việc bảo vệ nhân phẩm con 

người, chống lại việc vu khống, bội nhọ; chống phân biệt chủng tộc, tôn 

giáo; chống kích động bạo lực, gây hận thù; chống lại việc xâm phạm 

đời tư; cấm xuất bản một số tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia... Các 

điều khoản cụ thể được quy định tại Luật Tự do báo chí, Bộ luật Dân sự, 

Luật Hình sự. Các nước khu vực Nam Á, như Ấn Độ, Xri Lan-ca, Băng-

la-đét,... cũng ban hành những quy định pháp luật liên quan đến việc sử 

dụng “ngôn từ thù hận” và những lời nói, hành động chia rẽ dân tộc, gây 

xung đột xã hội. 

Trong bối cảnh chung ấy, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, nhất là 

khi chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Thế nên, việc ban 

hành những văn bản quy phạm pháp luật, những quy định “mềm” nhằm 

quản lý, điều chỉnh các đối tượng tham gia mạng xã hội là lẽ đương 

nhiên, là sự cần thiết. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động của những 

người dùng mạng xã hội có tích xanh gắn kèm, những người có sự ảnh 

hưởng lớn, thậm chí dẫn dắt cộng đồng mạng. 

Tích xanh và sự ảnh hưởng 

Tích xanh trên mạng xã hội, nhất là Facebook, Tiktok, Instagram,... thể 

hiện đẳng cấp của người chủ sở hữu tài khoản mạng xã hội. Có những sự 

tiếp cận với nội hàm, sự diễn giải khác nhau, nhưng đều có điểm chung 

dễ hiểu, phổ biến rằng tích xanh chính là dấu hiệu chứng minh tài khoản 

đó là thật, có nhiều người theo dõi, có độ phủ sóng rộng và có sức ảnh 

hưởng lớn đến cộng đồng mạng. Nghĩa rằng, trang mạng xã hội có tích 

xanh thì người sở hữu nó là người nổi tiếng, được tôn trọng, ngưỡng mộ, 

có sức thu hút đối với công chúng. Nói ngắn gọn, đó là những người có 

ảnh hưởng trên mạng xã hội. 

 

Thông tin tuyên truyền, giáo dục 
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Trong tiếng Anh, người có ảnh hưởng được gọi là Influencer, để chỉ 

những người có sức ảnh hưởng tới cộng đồng, có khả năng tác động tới 

suy nghĩ và hành vi của một nhóm người, thậm chí đông đảo cộng đồng. 

Thực ra, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chính là KOL (viết 

tắt các từ tiếng Anh là Key Opinion Leader). KOL có thể là cá nhân hay 

tổ chức có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực, ngành nghề của họ, như chính 

trị gia, chuyên gia, doanh nhân, văn nghệ sĩ, ngôi sao thể thao... Sự ảnh 

hưởng của họ chính là sự tác động đến cộng đồng bằng những gì được 

đăng tải trên trang mạng xã hội mà họ sở hữu (có thể thuê đội ngũ 

chuyên gia quản lý, vận hành). Dẫu mạng xã hội gần như được định danh 

là “thế giới ảo”, nhưng những tác động của người nổi tiếng là rất thật. Ví 

dụ, khi đưa ra một dòng trạng thái, đăng một bức ảnh hay video clip,... 

nào đó lên trang cá nhân hay Fanpage(1), những thông tin chữ viết, hình 

ảnh, âm thanh, video clip sẽ tác động đến người đọc, người xem, người 

nghe khiến họ tiếp nhận, phân tích, kiểm chứng, tin và làm theo. Với 

những chủ tài khoản mạng xã hội có tích xanh, họ gần như được mặc 

định rằng có uy tín, nên những gì họ đăng tải được cho là đúng đắn, 

chính xác, không phải bàn cãi nên công chúng dễ dàng tin theo. Nhưng 

không phải khi nào cũng vậy! 

Trên thực tế, không ít nghệ sĩ, doanh nhân, những người có tích xanh đã 

vượt quá giới hạn khi sử dụng mạng xã hội và bị nhắc nhở, kỷ luật, thậm 

chí cách chức. Những ví dụ về việc mạng ảo gây tai họa thật đã có nhiều, 

thực sự là bài học đắt giá cho nhiều người, nhất là những người có ảnh 

hưởng trên không gian mạng. Những nội dung thông tin, ngôn ngữ, hình 

ảnh quá đà, lệch chuẩn khi “bóc phốt”, tố cáo, đả kích, hạ bệ, chê bai 

người khác đã phải dừng lại, hoặc được điều chỉnh. Phải sòng phẳng, rõ 

ràng là việc tố cáo những hạn chế, sai sót, vi phạm pháp luật của cá nhân, 

tổ chức khác là điều khuyến khích, rất đáng biểu dương. Thế nhưng, 

công - tội phải tường minh. Không thể để xảy ra tình trạng khi đã được 

cộng đồng ghi nhận, cảm ơn, tung hô thì có thể “tự do” vô lối, bất chấp 

cả những chuẩn mực, đạo đức, luật pháp. 

Thông tin tuyên truyền, giáo dục 

5 



TÀI LIỆU 

SINH HOẠT CHI ĐOÀN 

Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, không ít lần một số công dân Việt Nam 

cũng có cách hành xử đáng lên án trên mạng xã hội đối với cá nhân, vấn 

đề quốc tế gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước, con người 

Việt Nam. Xin được nêu một ví dụ mới đây. Sau trận đội tuyển bóng đá 

quốc gia Việt Nam thua đội Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 

(UAE) tại vòng loại World Cup 2022 ngày 16-6-2021, rất nhiều người 

dùng mạng xã hội Việt Nam đã “phẫn nộ” hung hăng, dữ dằn “tấn công” 

tài khoản Facebook của trọng tài bắt chính trận đấu A-li Sa-bát (Ali 

Sabah Adday Al-Qaysi) người I-rắc. Báo chí nước ngoài đưa tin, người 

dùng mạng xã hội thế giới chê cười, lên án. Vị trọng tài A-li Sa-bát phải 

tạm khóa tài khoản Facebook, đồng thời cầu cứu: “Tôi bị xúc phạm bởi 

những bình luận của người hâm mộ Việt Nam. Mặc dù tôi đã thổi phạt 

đúng luật nhưng họ vẫn chửi bới và xúc phạm tôi, thậm chí họ còn đòi 

giết tôi”. Dẫu đó chỉ là những cá nhân đơn lẻ, không nổi tiếng với tích 

xanh, nhưng hành động bồng bột, a dua “hội chứng đám đông”, phản 

cảm, đáng lên án, đã làm xấu xí hình ảnh đội tuyển bóng đá quốc gia 

Việt Nam đang được đề cao, nể trọng; làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình 

ảnh con người, đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. 

Không thể quá đà mà lệch chuẩn, phạm pháp 

Đáng báo động là những ví dụ kể trên chỉ là mới đây, gây sự chú ý mạnh 

mẽ trong cộng đồng mạng và xã hội, chứ không phải là cá biệt trên 

không gian mạng. Tình trạng những người dùng mạng xã hội, đặc biệt là 

những người sở hữu tích xanh tận dụng tối đa, triệt để những tính năng, 

tác dụng, sức lan tỏa của mạng xã hội, với đông đảo người theo dõi để 

đăng tải những thông tin thiếu kiểm chứng, dùng từ ngữ lệch chuẩn, xấu 

xí nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác diễn ra ngày 

càng nhiều, với mức độ phức tạp, tinh vi cùng sự đầu tư cầu kỳ, kỹ lưỡng 

cả về trang thiết bị lẫn nội dung đăng tải hay phát trực tiếp. Việc quá đà 

trên mạng ảo đã gây những hậu quả thật ngoài đời hết sức đáng tiếc. Đó 

rõ ràng là sự vi phạm pháp luật, cần phải xử lý kịp thời, nghiêm minh. 

 

 

Thông tin tuyên truyền, giáo dục 
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Thậm chí, không chỉ là những xử lý vi phạm hành chính (dù số tiền nộp 

phạt không thấm vào đâu so với những gì họ kiếm được từ những thông 

tin xấu độc chủ đích đăng tải, phát tán) mà còn cần những biện pháp 

mạnh tay hơn, từ cả phía cơ quan quản lý nhà nước, lẫn nhà mạng, cũng 

như sự lên án, tẩy chay của cộng đồng. 

Ngày 28-5-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 

1800/BTTTT-PTTH&TTĐT “Về việc tăng cường công tác quản lý, xử 

lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội”. Công văn nêu rõ thực trạng sự 

phát triển của mạng xã hội những năm gần đây, đặc biệt là hai mạng xã 

hội của nước ngoài là Facebook và Youtube với “những tác động cả tiêu 

cực và tích cực đối với đời sống xã hội”, đồng thời khẳng định việc tăng 

cường công tác quản lý để hạn chế những tác động tiêu cực của mạng xã 

hội, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của người sử dụng. Công văn chỉ 

rõ: “Từ năm 2017 đến nay, Bộ đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông 

địa phương xử lý nhiều trường hợp người dùng mạng xã hội Youtube, 

Facebook vi phạm, trong đó đáng chú ý như: Xử phạt kênh Youtube 

Hoàng Anh-Timmy tại Thành phố Hồ Chí Minh, kênh Hưng vlog, Hưng 

troll tại Bắc Giang, kênh Thơ Nguyễn tại Bình Dương. Đồng thời, Bộ 

cũng đã yêu cầu Google đóng nhiều kênh Youtube khác của người dùng 

trong nước có nội dung vi phạm pháp luật”. 

Nhưng, như trên đã nói, việc xử lý vi phạm vẫn chưa đủ sức răn đe, cảnh 

tỉnh. Không ít đối tượng vì thiếu hiểu biết, a dua theo trào lưu, hám lợi 

mù quáng vẫn tiếp tục đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, trong 

đó chủ yếu là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân 

khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin 

giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép;... gây bức 

xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, 

việc chấn chỉnh những hành động lệch lạc, phạm pháp, tăng cường công 

tác quản lý, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm là hết sức cần thiết, để 

tránh gây những tác động xấu tới dư luận xã hội. Bên cạnh đó, là những 

quy định “mềm” mang tính phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn người dân 

sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, có ích. 

Thông tin tuyên truyền, giáo dục 
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Ngày 17-6-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 

874/QĐ-BTTTT “Về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã 

hội” (có hiệu lực từ ngày 17-6), với những quy định chi tiết, rõ ràng. 

Phạm vi và đối tượng áp dụng của Bộ Quy tắc gồm 3 nhóm đối tượng là 

cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; tổ chức, cá nhân khác sử dụng 

mạng xã hội; nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Bộ cũng 

đưa ra 4 quy tắc ứng xử chung gồm: 1- Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp 

luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

2- Quy tắc Lành mạnh (hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với 

các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt 

Nam); 3- Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin (tuân thủ các quy định và 

hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin; và 4- Quy tắc Trách 

nhiệm (chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, và 

phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin 

vi phạm pháp luật). 

Có thể khẳng định rằng, việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã 

hội là rất kịp thời, cần thiết, mang ý nghĩa tích cực, hướng tới chuẩn mực 

chung, tôn trọng pháp luật, nhằm tạo lập “bộ áo giáp” để mọi người dùng 

mạng xã hội nâng cao trách nhiệm đồng thời có thể tránh được những 

cạm bẫy, hay sự vi phạm pháp luật. Bộ Quy tắc không mang tính chất bắt 

buộc hay có chức năng xử phạt, tuy nhiên nó khuyến khích mọi người 

hành xử đúng trên mạng, có ý thức thay đổi, điều chỉnh hành vi, đạo đức 

khi tham gia “thế giới ảo” để góp phần xây dựng hoàn thiện môi trường 

mạng an toàn, lành mạnh. 

Thực tế, đã có nhiều quy định pháp luật để quản lý môi trường mạng, 

nhất là Luật An ninh mạng (ban hành ngày 12-6-2018, có hiệu lực từ 

ngày 1-1-2019), nhưng chỉ có biện pháp chế tài đủ mạnh xử lý nghiêm 

minh, kịp thời, đủ sức răn đe mới có thể ngăn chặn những sai phạm, nhất 

là những người liên tục tái phạm. Điều ấy giúp mỗi người dân khi giao 

tiếp, hành động trên “mạng ảo” có thể nhận rõ trách nhiệm, quyền lợi, 

giới hạn của mình để thực hiện đúng, tốt những quy định mà pháp luật đề 

ra.  

Thông tin tuyên truyền, giáo dục 
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Lẽ tất nhiên, một khi thực tế “đi trước”, phát sinh những điều mà pháp 

luật chưa điều chỉnh kịp thời thì việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, những quy định “mềm” để quản lý chặt chẽ, tạo 

điều kiện tốt cho sự phát triển lành mạnh, bền vững là điều cần nhận 

diện, sớm triển khai. Có như thế, quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý 

kiến, quan điểm, thái độ của mỗi công dân đã được Hiến pháp và pháp 

luật Việt Nam quy định mới không quá đà dẫn đến lộng ngôn, loạn ngôn, 

vi phạm pháp luật, gây tác động tiêu cực đến an ninh xã hội, thuần phong 

mỹ tục, đến sự phát triển lành mạnh của đất nước. Có như thế, những 

người sử dụng mạng xã hội, nhất là những người có tích xanh, mới 

không bị lóa mắt mà làm điều phạm pháp, mặc nhiên xúc phạm sức 

khỏe, danh dự, vu khống, làm nhục công dân khác, đi ngược lại các giá 

trị đạo đức tiến bộ, công bằng xã hội./. 

-------------------------- 

(1) Fanpage là một trang được lập ra từ Facebook của một cá nhân hoặc 

một tổ chức, doanh nghiệp nào đó. Khi người quản lý Fanpage đăng tải 

bài viết, hình ảnh bất kỳ, mọi thành viên trong trang đều dễ dàng theo 

dõi, tương tác với nhau. Mục đích của việc tạo ra Fanpage chính là để 

kinh doanh, giải trí, quảng cáo thương hiệu,... liên kết với cộng đồng có 

cùng sở thích, mối quan tâm chung... 

Nguồn: Tạp chí Cộng sản 

Thông tin tuyên truyền, giáo dục 
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Tích xanh trên mạng xã hội thể hiện đẳng cấp của người chủ sở hữu  

tài khoản mạng xã hội 
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Theo dòng lịch sử 

Trong tháng 10/2021, có các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị 

như sau: Tùy tình hình, điều kiện thực tế, các tổ chức cơ sở Đoàn 

triển khai các hình thức tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền cho 

ĐVTN tại địa phương, đơn vị. 
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Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS  

Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai (29/10/1945 - 29/10/2021) 

Kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô  

(10/10/1954 - 10/10/2021) 

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân  

Việt Nam  (14/10/1930 - 14/10/2021) 

Kỷ niệm 76 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 

(13/10/1945 - 13/10/2021) 

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống 

Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021) 

Kỷ niệm 91 năm Ngày công tác Dân vận  

của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) 

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN  

Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) 

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh  

trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) 
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Sổ tay nghiệp vụ, kỹ năng 

8 loại vắc-xin phòng COVID-19 đã được cấp phép tại Việt Nam: 

Đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam đã có 8 loại vắc-xin phòng 

COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Các loại vắc-xin được phê 

duyệt sử dung hiện nay gồm: AstraZeneca, Gam-COVID-Vac (tên 

khác là SPUTNIK V), Vero Cell, Comirnaty của Pfizer/BioNTech, 

Vắc xin Spikevax (Tên khác là Moderna), vắc-xin Janssen, vắc-xin 

Hayat-Vax và vắc-xin Abdala. 
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Sổ tay nghiệp vụ, kỹ năng 

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” là chương trình đặc biệt trong một năm học 

đặc biệt, có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, thiết thực với hàng triệu học sinh, sinh 

viên, hàng triệu gia đình trên cả nước. Chương trình có kinh phí lên tới hàng nghìn tỷ 

đồng, được xây dựng và triển khai “thần tốc” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Tối 12/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chính thức phát động 

chương trình này. 
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Sổ tay nghiệp vụ, kỹ năng 
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Nhịp sống trẻ 
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Tư vấn tâm lý học đường: Nhu cầu bức thiết 

Tư vấn tâm lý học đường là nhu cầu thường trực của học sinh phổ thông. 

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế-xã hội và nhiều yếu tố khác, công tác 

này vẫn chưa được tỉnh ta triển khai rộng rãi trong các trường học. 

 Ngày 18-12-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 

31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho 

học sinh trong trường phổ thông. Theo đó, nội dung tư vấn tâm lý cho 

học sinh bao gồm: tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, 

sức khỏe sinh sản vị thành niên; tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng 

xử văn hóa, phòng-chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, 

giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè 

và các mối quan hệ xã hội khác; tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập 

hiệu quả và định hướng nghề nghiệp; tham vấn tâm lý đối với học sinh 

gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời… 

Thông tư nêu rõ: Nhà trường có tổ tư vấn, hỗ trợ học sinh và bố trí cán 

bộ, giáo viên kiêm nhiệm để thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học 

sinh. Cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn cho học sinh phải là 

người có kinh nghiệm và được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, 

nghiệp vụ tư vấn tâm lý. 

Tuy vậy, quan sát thực tế có thể thấy, rất ít trường phổ thông có phòng 

tham vấn tâm lý hoặc tổ tư vấn tâm lý cho học sinh. Trong khi đó, nhu 

cầu được tư vấn tâm lý của các em là rất lớn, thậm chí khao khát được tư 

vấn nhưng chưa được đáp ứng. Em Trần Lê Hữu Lộc-học sinh lớp 12A1, 

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai)-tâm sự: “Ở tuổi 17-

18, chúng em phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Quan trọng nhất là 

phương pháp học tập phù hợp và chọn nghề cho đúng với khả năng của 

mình. Ngoài ra, còn các vấn đề về sức khỏe, các mối quan hệ xã hội, bạn 

bè, thậm chí cả những điều hệ trọng như: xâm hại tình dục, tự kỷ, trầm 

cảm… 
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Nhịp sống trẻ 
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Tư vấn tâm lý học đường: Nhu cầu bức thiết 

Có rất nhiều áp lực từ gia đình, xã hội cần được giải tỏa, song đa phần 

chúng em chỉ sống thu mình, âm thầm chịu đựng vì không biết trò 

chuyện hay tâm sự cùng ai”. Thông thường, khi có những vấn đề khó 

khăn nảy sinh, các em thường tự tìm hiểu trên mạng, đôi khi hỏi thầy-cô 

giáo chủ nhiệm, các anh chị lớp trên hoặc người thân trong gia đình tư 

vấn. Song đa phần các em có cảm giác e ngại, không dám thổ lộ vì sợ bị 

nhạo báng hoặc bị biến thành trò cười. 

Tư vấn tâm lý cho học sinh là sự hỗ trợ tâm lý, giúp các em nâng cao 

hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội, từ đó, tăng 

cảm xúc tích cực, tự đưa ra quyết định trong tình huống khó khăn gặp 

phải khi đang học tại nhà trường. Tham vấn tâm lý cho học sinh là sự 

tương tác, trợ giúp tâm lý, can thiệp (khi cần thiết) của cán bộ, giáo viên 

tư vấn đối với học sinh khi gặp phải tình huống khó khăn trong học tập, 

hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ với người khác hoặc nhận thức bản 

thân, từ đó tăng cảm xúc tích cực, tự lựa chọn và thực hiện quyết định 

trong tình huống đó. Có thể nói rằng, học sinh ngày nay có điều kiện học 

tập tốt hơn, được quan tâm nhiều hơn, song lại phải đối diện với nhiều 

vấn đề xã hội hơn bao giờ hết. Các em biết quá nhiều thứ, vì thường 

xuyên “lang thang” trên internet, mạng xã hội, quá tải về thông tin nhưng 

lại không biết chắt lọc những điều cần thiết cho bản thân dẫn đến dễ bị 

khủng hoảng về tâm lý khi gặp phải những tình huống thực tế trong đời 

sống. Em Phạm Trí-lớp 12A2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng-cho 

rằng: “Bất kỳ học sinh nào cũng phải đối diện với các vấn đề tâm lý học 

đường. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do yếu tố khách quan. 

Những điều này thường đem lại cảm xúc tiêu cực nên tụi em rất cần 

được các thầy cô từng trải tư vấn, chia sẻ. Nếu được giải đáp thì học sinh 

có thể phát triển theo một con đường đúng đắn nhất. Em mong muốn nhà 

trường mở các câu lạc bộ tư vấn tâm lý hay các phòng ban tư vấn mà ở 

đó có giáo viên được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này”. 
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Tư vấn tâm lý học đường: Nhu cầu bức thiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những vấn đề tâm lý mà học sinh phổ thông thường gặp phải như: sự kỳ 

vọng của gia đình, áp lực trở thành con ngoan, trò giỏi, nghiện game, 

nghiện mạng xã hội, sự nhầm lẫn giữa tình bạn-tình yêu tuổi học trò, sự 

khủng hoảng niềm tin trong một xã hội quá nhiều biến động, những diễn 

biến phức tạp của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của cha 

mẹ, việc học hành của bản thân... Vì vậy, việc đào tạo những cán bộ 

chuyên trách tư vấn tâm lý, thành lập các tổ tư vấn, phòng tư vấn… trong 

trường phổ thông là cần thiết. Song gốc rễ của vấn đề còn ở chỗ, nhà 

trường-gia đình-xã hội phải dành cho các em sự quan tâm đúng mức, 

giáo dục các em trên cơ sở của tình yêu thương, thấu hiểu và cảm thông. 

Trong đó, người thầy không chỉ được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ 

mà còn phải được đào tạo về tâm lý học lứa tuổi. Người thầy vận dụng 

khoa học giáo dục vào việc giúp người học phát triển đầy đủ để các em 

hình thành một nhân cách khỏe khoắn, đẹp đẽ và tự do. 

 Nguồn: Báo Gia Lai 

Thành viên Câu lạc bộ Tuổi hồng (Trường THPT Mạc Đĩnh Chi,  

huyện Chư Păh) tư vấn tâm lý cho học sinh 
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Định hướng SHCĐ tháng 11/2021 
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Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển 

khai học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc”. Triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị  

42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn  

2015 - 2030”. 

6 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi: tìm hiểu  

về đại tướng Võ Nguyên Giáp, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam do Trung ương Đoàn phát động; cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 

60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát 

động; cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 do Sở Tư pháp 

tỉnh phát động.  

Lồng ghép lựa chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chi đoàn để kỷ 

niệm các ngày lễ lớn trong tháng: 112 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Lãnh 

đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2021); 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)... 

3 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 22-KH/TĐTN-BTG, ngày 05/2/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn về “Giới thiệu, tuyên dương và  

nhân rộng chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai”. 
4 

Tiếp tục đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo lên Cổng thông tin Ngân hàng Ý 

tưởng sáng tạo http://www.ytuongsangtao.net/  

theo chỉ tiêu phân bổ năm 2021. 

5 

2 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  

Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 

XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

7 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

Tăng cường đăng tải, lan tỏa các tin tốt, câu chuyện đẹp của đoàn viên, thanh niên 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đấu tranh, phản bác các tin giả, bịa đặt về tình 

hình, công tác phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước. Chủ động triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong đoàn viên, thanh niên, tham gia cùng cấp ủy, 

chính quyền địa phương trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh.  
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