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UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 2008/STTTT-CNTT
V/v triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao
nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày24 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức đoàn thể chính trị cấp tỉnh;
- Báo Thanh Hóa; Đài PTTH Thanh Hóa;
- Các doanh nghiệp viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021 của Cục An
toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên
truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng
mạng Internet để làm việc, học tập, mua sắm…thông qua các hình thức trực tuyến
nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác như lộ, lọt
thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, đánh cắp dữ liệu….Để giảm
thiểu các nguy cơ trên, Cục an toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan
sản xuất 04 tập phim nhằm mục đích tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm
an toàn thông tin cho người sử dụng mạng. Các tập phim được đăng tải trên trang
thông tin điện tử: https://attt.thanhhoa.gov.vn (chi tiết tại Phụ lục 01)
Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trên không
gian mạng tới người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Sở Thông
tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện
những nội dung sau:
1. Tổ chức triển khai tuyên truyền và hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn biết và truy cập
theo dõi các tập phim; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai trong phạm vi quản lý
của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày
12/11/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (theo mẫu báo
cáo ở Phụ lục 02).
2. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh phối hợp tổ chức tuyên
truyền nội dung các tập phim đến đông đảo cơ quan, đơn vị, người dân, doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần đảm bảo an toàn cho người dùng trên
không gian mạng.

3. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa là đầu
mối và hỗ trợ các cơ quan, địa phương trong quá trình triển khai.
Thông tin liên hệ: Ông Trần Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm, Điện
thoại: 02373.718.699; Thư điện tử: ungcuusuco@thanhhoa.gov.vn
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan
tâm chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục An toàn thông tin (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TTCNTT&TT.
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Nguyễn Văn Tước

Phụ lục 01: Thông tin các tập phim phục vụ tuyên truyền
(Kèm theo công văn số /STTTT-CNTT ngày tháng năm 2021
của Sở Thông tin và Truyền thông)
1. Địa chỉ truy cập
Cách 1: Truy cập vào địa chỉ sau: https://atttt.thanhhoa.gov.vn để xem các video

Cách 2: Địa chỉ chi tiết đăng tải các tập phim trên Kênh Youtube
Tên Video

Địa chỉ

01

Tập 1: Cú Click

https://youtu.be/sUHKs_NmYqQ

02

Tập 2: Sự cảnh giác cần thiết

https://youtu.be/qfFdGkbZhWI

03

Tập 3: Một vụ tống tiền

https://youtu.be/xnCQFuOOaeM

04

Tập 4: Lời tự thú

https://youtu.be/eT9lRdHFfmE

STT

Phụ lục 02: Kết quả triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao
nhận thức và trách nhiệm về ATTT
(Kèm theo công văn số /STTTT-CNTT ngày tháng năm 2021
của Sở Thông tin và Truyền thông)
Đơn vị:
Thời gian: từ ngày / / đến ngày / /....
Youtube

Các tiêu chí
đánh giá

Số lượng
cơ quan
/đơn vị
tuyên
truyền (...
cơ quan
/đơn vị)

Số lượng
người được
tuyên
truyền (...
người)1

Phương tiện tuyên truyền
Fanpage

Số lượng cơ
quan /đơn vị
tuyên truyền
(... cơ quan
/đơn vị)

Số lượng
người được
tuyên truyền
(... người)

Các kênh
truyền
hình phát
sóng (tên
kênh sóng)

Ghi chú
Đài truyền hình

Khung giờ
phát sóng
(Từ ...h...
đến ...h...,
thứ...)

Tổng số

Ghi chú:
(1) Số lượng cán bộ CC/VC/NLĐ tại đơn vị, số lượng học sinh…tại các cơ sở giáo dục được tuyên truyền.
(2) Tuỳ tình hình thực tế tại địa phương nếu có thể tính được tỉ suất người xem chương trình.

Tỉ suất
người xem
(... %)2

Lượt phát
sóng (. lượt)

