
 

 

TRUNG TÂM LUẬT NGHÈO KHÓ MIỀN NAM 

Tình Trạng Lan Truyền Thông Tin Xuyên 
Tạc Để Thao Túng Cử Tri Và Kỳ Bầu Cử Từ 
Những Phần Tử Cực Đoan 
Trong các chu kỳ bầu cử, cử tri phải tiếp xúc với những thông tin xuyên tạc, khó nhận biết, các thuyết âm 
mưu sai trái cũng như thông tin tuyên truyền từ nguồn bất hợp pháp. Việc nắm bắt rõ loại và dấu hiệu của 
thông tin xuyên tạc là điều cần thiết trong việc chống lại các tác động tiêu cực của những thông tin này. 

Thông tin xuyên tạc là thông tin mà: 

• Cố ý đưa ra nội dung sai lệch hoặc gây hiểu lầm với mục đích đánh lừa và gây hại. 

Thông tin xuyên tạc thậm chí có thể lan truyền qua các nguồn ít có thiên kiến rõ rệt như: 

• Phương tiện truyền thông xã hội 
• Phát trực tuyến tại các nguồn phát video 

 

Ai là người lan truyền thông tin xuyên tạc? 

• Các phần tử cực đoan có ý định lôi kéo, thường liên quan đến các nhóm thù địch và chống chính 
phủ. 

Những kẻ cực đoan sử dụng thông tin xuyên tạc để: 

• Cố ý gieo rắc sự hoài nghi một cách sai trái về 
nền dân chủ. 

• Phá hoại uy tín của các kỳ bầu cử. 

• Thông qua luật chống cử tri. 

Thông tin xuyên tạc bao gồm nội dung dưới đây: 
• Thông tin sai lệch về vấn đề 

chủng tộc và giới tính. 
• Các định kiến. 

• Các vấn đề kinh tế và xã hội tiềm ẩn.  

Thông tin xuyên tạc hướng tới: 
• Công chúng • Cộng đồng tôn giáo 
• Cộng đồng người da màu • Cử tri ở các quận có tranh chấp mạnh mẽ 

Đây là vấn đề rất nghiêm trọng! _____________________________________________________________  

• Ứng dụng nhắn 
tin 

• Trang web tin tức 
"giả mạo" 

• Châm ngòi bạo lực. 

• Đạt được lợi ích về chính trị và tài 
chính. 

• Tạo ra sự hỗn loạn và hoang 
mang. 



 

 

•  Các chiến dịch về thông tin xuyên tạc của phần tử 
cực đoan đã dẫn đến tình trạng bạo lực vào ngày 6 
tháng Giêng, năm 2021 và tại các tòa nhà chính phủ 
trên khắp Hoa Kỳ vào năm 2020. 

•  Thông tin xuyên tạc đã dẫn đến cuộc tấn 
công có chủ đích chống lại nhân viên bầu cử. 

• Cuộc thăm dò ý kiến của SPLC cho thấy mức độ đáng quan ngại về những người tin tưởng vào thuyết 
âm mưu phân biệt chủng tộc sai lầm cũng như các đối tượng sẵn sàng ủng hộ bạo lực chính trị. 
Thông tin xuyên tạc có đặc điểm: __________________________________________________________  

• Có hình thức châm biếm hoặc giễu nhại. • Đưa ra nội dung buôn bán mang tính giật gân, 
lôi kéo người dùng. 

• Chứa tiêu đề giật gân/gây hiểu lầm. • Có đầy đủ thông tin tuyên truyền. 

• Báo chí chứa nhiều lỗi, không trau chuốt.              

      

 

     
Có thể tìm thêm thông tin tại: 

Các dấu hiệu của thông tin xuyên tạc bao 
gồm: _______________________________  

• Đưa ra những tuyên bố phi 
thường. 

• Sử dụng các sự kiện mà chưa tìm 
hiểu kỹ càng nguồn gốc. 

• Khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ. 

•  

• Kết hợp kiến thức thực tế và ý kiến trong 
cùng câu chuyện. 

• Sử dụng hình ảnh hoặc đồ họa không 
phù hợp. 

Cách để xác nhận tính hợp lệ của thông tin: 

• Kiểm tra nguồn và tác giả. 

• Sử dụng các nguồn thông tin khác. 

• Luôn duy trì tư duy phản biện. 

• Thực hiện nghiên cứu những tuyên bố thực tế 
tại nơi khác trên các trang web xác minh tính 
chính xác của sự kiện. 

• Xác nhận liệu nguồn đó có được biết đến 
là nơi đưa ra châm biếm hay không. 

• Xem xét các bình luận để tìm dấu hiệu về 
thiên kiến hoặc phê bình. 

• Kiểm tra hình ảnh để tìm các sai sót, dấu 
hiệu chỉnh sửa hoặc hành vi thao túng. 

Có thể ngăn chặn sự lan truyền của thông tin xuyên tạc bằng cách: 

• Nâng cao nhận thức cá nhân. 

• Báo cáo những thông tin sai lệch bằng 
cách chia sẻ với bạn bè, gia đình và 
đồng nghiệp là cách tốt nhất để chống lại 
hành vi thao túng gây hại này. 

• Đưa ra cảnh báo và báo cáo thông tin 
xuyên tạc trên các nền tảng truyền 
thông xã hội tại Tổ Chức Y Tế Thế 
Giới (bit.ly/3CbKFo7). 

• Báo cáo cho các tổ chức, ví dụ như 
Nguyên Nhân Thông Thường 
(reportdisinfo.org). 

•  
• (reportdisinfo.org). 



 

 

 
Thông tin xuyên tạc hướng tới việc kích động phản ứng, tạo cảm xúc  

và hành động tiêu cực. HÃY DỪNG LẠI, nghi ngờ và điều tra! 

 

• Đồ Họa Về Thông Tin Xuyên Tạc Của 
Cơ Quan An Ninh Mạng Và Cơ Sở Hạ 
Tầng (CISA) (bit.ly/3fOjA33) 

• Đồ Họa Về Vấn Đề Thao Túng Thông 
Tin Của Cơ Quan An Ninh Mạng Và Cơ 
Sở Hạ Tầng (CISA) (bit.ly/3SFl7qF) 

• Trang "Cách Báo Cáo Thông Tin 
Xuyên Tạc Trực Tuyến” của Tổ 
Chức Y Tế Thế Giới (bit.ly/3CbKFo7) 


