
 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Tỉnh đoàn Trà Vinh; 

- Báo Trà Vinh; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- Trường Đại học Trà Vinh; 
- Cao đẳng Y tế Trà Vinh, Cao đẳng Nghề Trà Vinh. 

 

Ngày 22/9/2021, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) 

phát hành Công văn số 1281/CATTT-QHPT 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 để làm việc, học tập,... từ đó 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, được đăng tải trên 

trang Youtube và Facebook An toàn không gian mạng (chi tiết các tập phim 

theo Công văn 1281/CATTT-QHPT). 

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 phổ biến đến các cơ quan, đơn vị Công văn số 1281/CATTT-QHPT 

nêu trên của Cục An toàn thông tin, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

hợp triển khai một số nội dung như sau: 

1. Đăng tải 04 tập phim sitcom trên Trang thông tin điện tử (website), 

trang fanpage youtube, zalo, facebook của cơ quan, đơn vị và trên các phương 

tiện truyền thông khác. 

2. Phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

của cơ quan, đơn vị mình biết, truy cập vào trang Youtube hoặc Facebook An 

toàn không gian mạng xem thông tin 04 tập phim sitcom nêu trên.  

3. Trình chiếu các video clip tại các cuộc họp, hội nghị, giao ban,… của 

cơ quan, đơn vị hoặc trong buổi sinh hoạt lệ chi bộ gần nhất.  
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4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Trà Vinh, các Trường: Đại học Trà 

Vinh, Cao đẳng Y tế Trà Vinh, Cao đẳng Nghề Trà Vinh đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến trong thanh thiếu niên, đoàn viên, trường học về các nguy cơ, 

giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng qua 04 tập phim 

sitcom nêu trên. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở 

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

trên và thực hiện phát sóng tuyên truyền, phổ biến tới người dân biết. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh dành khung giờ thích hợp phát 

sóng tuyên truyền, phổ biến 04 tập phim sitcom nêu trên nhằm nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến các đối tượng sử dụng mạng. 

7. Thống kê, báo cáo kết quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền 

thông đa phương tiện (theo phụ lục gửi kèm) gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông trước ngày 11/11/2021 để tổng hợp, báo cáo về trên theo quy định. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan 

tâm, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ, Đảng ủy Sở STTTT; 
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh (đăng video); 
- Phòng VH&TT huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm VHTT&TT huyện, thị xã, thành phố; 
- Các phòng, trung tâm thuộc Sở; 
- Ban Biên tập Sở TTTT (đăng VB); 
- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 

Bùi Thống Nhứt 
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