SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2064 /STTTT-BCTT

Long An, ngày 04 tháng 10 năm 2021

UBND TỈNH LONG AN

V/v phổ biến các phim tuyên truyền
về an toàn thông tin

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
Hiện nay, theo xu thế phát triển, nhiều người phải sử dụng mạng để làm
việc, học tập,… nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể lộ lọt, mất an toàn thông tin từ
việc mất cảnh giác. Đề kịp thời tuyên truyền, cảnh báo đến người dân về nguy cơ
mất an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông 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. 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
Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu đến quý cơ quan, đơn vị để phổ
biến, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, phương tiện phù hợp như đăng
tải lên website, chia sẻ trong các fanpage, nhóm mạng xã hội (Facebook, Zalo,…)
để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nắm biết,
nâng cao ý thức cảnh giác.
Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sắp xếp phát sóng các
phim này trên sóng truyền hình LA34, đăng tải trên các fangage, website của Đài
trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/11/2021 và báo cáo kết quả thực hiện
(theo mẫu đính kèm) về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/11/2021 để
tổng hợp, báo cáo Cục An toàn thông tin theo quy định.
Số 38 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: (0272) 3523888, Fax: (0272) 3523567, Email: stt@longan.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền
thông, số điện thoại: (0272) 3523 888 (ông Lê Tấn Bình).
Trân trọng./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm VHTT-TT huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc (báo cáo), PGĐ Sở TTTT;
- BBT website Sở TTTT (đăng tải thông tin);
- Đơn vị trực thuộc Sở TTTT;
- Lưu: VT, BCTT (01).
(VB điện tử)
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Huỳnh Cao Chánh

MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN
(Đính kèm Công văn số
/STTTT-BCTT ngày /10/2021)
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