UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2327 /SVHTTDL-VP

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Tiếp nhận Công văn số 1014/STTTT-CNTT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của
Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến,
nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.
Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm, giảm thiểu nguy cơ lộ lọt, mất an toàn
thông tin tới mọi đối tượng sử dụng mạng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu
Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện:
1. Quán triệt đến từng công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận
thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua phần mềm quản lý văn bản và điều
hành, qua Trang thông tin điện tử và Fanpage của đơn vị (nếu có).
2. Tuyên truyền, phổ biến các tập phim được đăng tải trên Youtube An toàn
không gian mạng1; thực hiện chia sẻ, tuyên truyền trên Trang tin và Fanpage của
đơn vị.
3. Kết quả triển khai gửi về Văn phòng Sở trước ngày 30/10/2021 (theo phụ
lục đính kèm), để tổng hợp gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị
liên hệ với Văn phòng Sở (đồng chí Bùi Thị Ngọc Duyên, chuyên viên Văn phòng
Sơ để được hỗ trợ)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Tổ CNTT (để t/h);
- Lưu: VT, VP(ND).02b
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Ngô Quang Tuyên
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Xem trên yotube 4 tập phim tại địa chỉ:
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

