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V/v tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức
và trách nhiệm về an toàn thông tin

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở, ngành;
- Ban Quản lý Các khu công nghiệp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Tỉnh đoàn Sóc Trăng;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng,
tỉnh Sóc Trăng.
Thực hiện Công văn số 1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021 của Cục An
toàn thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận
thức và trách nhiệm về ATTT,
Theo đó, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cung cấp
04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông
tin cho người sử dụng mạng. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan,
đơn vị sử dụng 04 tập phim sitcom nói trên để tổ chức tuyên truyền trên các
phương tiện truyền hình, cổng/trang thông tin điện tử, trang Fanpage Facebook,
kênh Youtube do Quý cơ quan, đơn vị, thiết lập; đồng thời gửi kết quả triển khai
tuyên truyền (Phụ lục kèm theo) về Sở tổng hợp trước ngày 10/11/2021.
Chi tiết 04 tập phim sitcom nói trên được đăng tải trên kênh Youtube “An
toàn không gian mạng” của Cục An toàn thông tin, cụ thể như sau:
Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw;
Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog;
Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs;
Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, quan tâm phối
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Trung tâm CNTT&TT (phối hợp đăng tải);
- Lưu: VT, CNTT.

Sở Thông tin và Truyền thông
Tỉnh Sóc Trăng
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Dương Văn Nhân

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC
VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ ATTT TẠI ĐƠN VỊ
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(Kèm theo Công văn số.............../STTTT-CNTT,
ngày ........../10/2021
của Sở Thông tin và Truyền thông)
1. Tên đơn vị:...............................................................
2. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày........./...../2021 đến ngày.........../....../2021.
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Lưu ý:
- (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): Đường dẫn truy cập Cổng Thông tin điện tử của đơn vị hoặc tên Fanpage trên mạng xã hội của đơn vị.
- (3): Đài Phát thanh và Truyền hình báo cáo.
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