
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “CỘNG ĐỒNG” 

1. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên chức năng “CỘNG ĐỒNG” 

• Các bài viết, nội dung nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây 

phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành 

tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây 

hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.  

• Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - 

xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, 

xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

• Các nội dung nhằm tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê 

tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. 

• Các nội dung nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm 

của công dân.Các nội dung nhằm xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. 

• Lợi dụng để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo 

quy định của pháp luật. 

• Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản vi phạm các 

quy định của luật về báo chí, xuất bản. 

• Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân mà vi phạm các quy định của pháp luật hoặc 

vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan; các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả. 

• Dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân 

tộc Việt Nam. 

• Gửi tin đen nội dung có tính chất Spam. 

• Những nội dung chứa bất kỳ loại virus máy tính, các đoạn mã máy tính, các tập tin, những 

quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích gây cản trở, phá hủy chiếm đoạt hay 

hạn chế chức năng của bất cứ hệ thống, dữ liệu; thu thập thông tin của người sử dụng; xóa 

bỏ thông tin lưu trữ trên các thiết bị số; các hành vi vi phạm về an ninh mạng theo quy định 

của pháp luật. 

2. Cam kết của Người sử dụng 

• Người sử dụng tại đây cam kết tuân thủ những quy định của BTC đưa ra khi sử dụng ứng 

dụng giao dịch PHÁI SINH ẢO đã được đề cập tại Mục 1 của văn bản này..  

• Người sử dụng tại đây xác nhận rằng Ban tổ chức cuộc thi có quyền can thiệp, gỡ bài, xóa 

bài, khóa user sử dụng,… trong trường hợp vi phạm những quy định trên do Ban Tổ chức 

đưa ra. 

• Người sử dụng cam kết chịu mọi trách nhiệm với BTC, các cá nhân, tổ chức có liên quan, bồi 

thường mọi thiệt hại phát sinh cho các bên khi người sử dụng vi phạm các quy định tại văn 

bản này. 

Người sử dụng đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm của BTC trong trường hợp người sử dụng không tuân 

thủ các quy định tại đây dẫn đến hành vi phạm tội theo quy định pháp luật. 


