
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:       /UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền, phổ biến, nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm về 

an toàn thông tin 

Bắc Sơn, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1986/STTTT-TTBCXB ngày 28/9/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. 

Đứng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải 

sử dụng mạng để làm việc, học tập,... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, 

mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác.  Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn 

thông tin Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trong quá trình sử dụng 

mạng qua 04 tập phim do Cục An toàn thông tin phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan sản xuất. 

Đăng tải, chia sẻ, lan toả các tập phim trên Trang thông tin điện tử, mạng 

xã hội facebook, zalo,… do cơ quan, đơn vị quản lý. 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn 

thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân sử dụng 

mạng trên địa bàn quản lý. 

3. 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. 

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
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Đề nghị các các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Uỷ ban nhân dân 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến về 

Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin huyện) trước ngày 

30/10/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 

theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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