
 UBND TỈNH LAI CHÂU 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm về ATTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lai Châu, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí 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 ATTT. 

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, Sở Thông tin và Truyền 

thôngđề nghị các:  Sở, ban, ngành, đoàn thể  tỉnh; UBND các huyện, thành phố; 

Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh triển khai tuyên truyền các tập phim sau 

trên phương tiện kết nối Internet như: Youtube/Fanpage/Đài truyền hình của địa 

phương nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin 

tới mọi đối tượng sử dụng mạng (đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tại các cơ quan, đơn vị; học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục…và 

nhân dân trên địa bàn quản lý). Chi tiết các tập phim được đăng tải trên trang 

Youtube An toàn không gian mạng, 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 

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

không gian mạng. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; 

Các cơ quan báo chí, truyền thông gửi lại kết quả triển khai tuyên truyền, phổ 

biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT theo mẫu tại phụ lục đính 

https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw
https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog
https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs
https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw


2 

 

kèm công văn này trước ngày 10/11/2021 để Sở tổng hợp, báo cáo Bộ Thông 

tin và Truyền thông theo quy định. 

Mọi thông tin chi tiết liên lạc phòng Thông tin  - Báo chí - Xuất bản. SĐT 

0213.3798.799. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, P.TTBCXB.    

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệu 



Phụ lục  

Kết quả triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT tại địa phương 

(Kèm theo công văn số       /STTTT-TTBCXB…… ngày     /9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

- Nhiệm vụ: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đa phương tiện, các Đài truyền hình địa phương (clip, movie).... 

- Sản phẩm: 04 tập phim sitcom 

- Thời gian: từ ngày….../..…./…..đến ngày….../..…./…. 

 

Các tiêu 

chí đánh 

giá 

Phương tiện tuyên truyền 

Ghi chú 
Youtube Fanpage Đài truyền hình 

Tên cơ 

quan/đơn 

vị 

Số lượng 

người được 

tuyên truyền 

(… người)1 

Tên cơ 

quan/đơn 

vị 

Số lượng 

người được 

tuyên truyền 

(… người) 

Các kênh 

truyền 

hình phát 

sóng (tên 

kênh sóng) 

Khung giờ 

phát sóng 

(Từ …h… 

đến …h…, 

thứ…) 

Tỉ suất 

người xem 

(… %)2 

Lượt phát 

sóng (… 

lượt) 

 

Tổng số          

 

                                                           
1 Số lượng cán bộ CC/VC/NLĐ tại cơ quan, đơn vị; số lượng học sinh, sinh viên 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. 
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