
Trích đoạn từ bài báo hồi tháng Năm năm 2019 trên tờ Nghệ An của Đảng Cộng sản: 

 

Lợi dụng cái gọi là “tự do ngôn luận”, trên trang Facebook cá nhân của mình, Nguyễn Năng 

Tĩnh đã đăng tải, chia sẻ các bài viết, video, hình ảnh có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc đường 

lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân; xuyên tạc lịch sử, bôi 

nhọ lãnh tụ, xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội, nhằm mục đích chống 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

 

Cũng trên trang facebook của mình, Nguyễn Năng Tĩnh còn đăng các hình ảnh “khoe” mình có 

mối quan hệ với những phần tử bất mãn, cực đoan và các thành viên phản động. “Đi với ma thì 

mặc áo giấy”, từ chỗ bày tỏ “ý kiến bất đồng”, Nguyễn Năng Tĩnh đã có hoạt động móc nối, lôi 

kéo và chịu sự tác động của một số đối tượng cực đoan, phản động trong và ngoài nước, phát 

tán, tuyên truyền các thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 

Việc khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam bị can Nguyễn Năng Tĩnh đã thể hiện tính nghiêm minh 

của pháp luật, cũng là lời cảnh tỉnh đến các đối tượng khác đang có âm mưu, hoạt động chống 

Nhà nước, hoạt động đi ngược lại lợi ích và truyền thống dân tộc. 

 

Đây cũng là bài học cho “cư dân mạng”, đặc biệt là một số ít cán bộ, công chức thường thiếu 

cảnh giác với những thông tin xấu độc, không được kiểm chứng để chia sẻ cũng như bấm nút yêu 

thích bừa bãi. 

 

Hàng ngày, trên các trang facebook, trong vô số thông tin được đăng tải, chúng ta vẫn thấy đâu 

đó những “ý kiến”, “quan điểm” có góc nhìn thiếu thiện cảm, thiếu trách nhiệm của một số cán 

bộ, công nhân viên chức, và cũng không ít người đã vội vàng thích (like), bình luận (comment), 

chia sẻ (share), các “ý kiến”, “quan điểm”  trái chiều đó, theo kiểu “mình cũng đồng cảm”, 

“mình cũng có chính kiến”, mà không biết rằng, chính họ đã vi phạm vào những quy định của 

các cơ quan, tổ chức nơi mình đang công tác; và xa hơn nữa là vi phạm pháp luật và tiếp tay cho 

các phần tử phản động. 
 


