
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /STTTT-VTCNTT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

V/v tuyên truyền nâng cao nhận thức về  

an toàn thông tin. 
 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Chính trị tỉnh; 

- Báo BR-VT; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch; 

- Liên minh Hợp tác xã; 

- BQLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Giao thông; 

- BQLDA giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải; 

- BQL dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp; 

- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; 

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

 

Ngày 22/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 

1281/CATTT-NSCS của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về 

thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin. 

Đứng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử 

dụng mạng để làm việc, học tập,... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất 

an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác. Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các 

đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp 

bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng, nội dung các tập phim cụ thể 

tại các đường link như sau: 

- Tập 1. Cú click: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw 

- Tập 2. Sự cảnh giác cần thiết:  

   https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog 

- Tập 3. Một vụ tống tiền: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs 

- Tập 4. Lời tự thú: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw 

Ngoài ra, các tập phim cũng được đăng tải trên trang facebook: An toàn 

không gian mạng. 
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Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn về thông tin, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm về đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng mạng, Sở Thông tin và Truyền 

thông kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện một 

số nội dung như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến rộng rãi đến các cơ sở đào tạo, trường 

học v.v... tuyên truyền cho các giáo viên, học sinh, sinh viên, người tham gia đào 

tạo, học tập; xem xét, cân đối thời gian để lồng ghép vào chương trình đào tạo, học 

tập phù hợp với các cấp học. 

2. Các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động được biết; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân được biết 

để cảnh giác, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. 

3. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường 

chuyên mục, chương trình, lồng ghép vào các chương trình phù hợp để thông tin, 

tuyên truyền phổ biến 04 tập phim sitcom nêu trên trên các kênh thông tin đại 

chúng, để thông tin kịp thời đến Nhân dân. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Đài truyền 

thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tiếp và phát sóng các nội 

dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trên hệ thống truyền thanh cơ sở; 

đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về thông tin 04 tập phim sitcom nêu trên 

trên hệ thống truyền thông khác, để kịp thời thông tin tuyên truyền đến Nhân dân 

biết để cảnh giác, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. 

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các nội dung trên và gửi báo 

cáo kết quả thực hiện (như Phụ lục kèm theo) về Sở Thông tin và Truyền thông 

trước ngày 13/11/2021, để tổng hợp, báo cáo về Cục An toàn thông tin - Bộ Thông 

tin và Truyền thông.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- VP Sở, Phòng TTBCXB; 

- Lưu: VT, VTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Việt Trung 
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