
 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa,  

chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 
 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH  

- Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và 

định hướng đến năm 2030;  

- Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông phê duyệt Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, 

chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”;  

- Chỉ thị số 22/CT-BTTTT ngày 26/5/2021 về tăng cường công tác phòng 

ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; 

- Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc 

Triển khai Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm 

pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.  

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền Đề án “Tăng cường hiệu 

quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng 

Internet” và Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

- Nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, chống vi 

phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet; nhận thức, ý thức trách nhiệm 

phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet của các cơ 

quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng Internet; 

2. Yêu cầu  

Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng 

ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet phải được thực 

hiện thường xuyên, tần suất phù hợp; đảm bảo triển khai Kế hoạch 357/KH-

UBND có trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức phù hợp; gắn với việc 

tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa 

bàn tỉnh.  

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:             /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 9 năm 2021 
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III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Xây dựng 03 chuyên đề phát thanh tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh c  sở tại 216 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

Chuyên đề 1: Nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến thời Covid-19 

Chuyên đề 2: Cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn, lừa đảo qua mạng 

xã hội 

Chuyên đề 3: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc 

nhận diện các thế lực thù địch, các thông tin xuyên tạc trên môi trường mạng 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm CNTT&TT 

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Sở 

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh 

- Đối tượng phát hành chủ yếu: Phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, 

thành phố, thị xã; Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn;  

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III - IV năm 2021;  

2. Xây dựng phóng sự truyền hình phát trên Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, mạng xã hội. 

 - Nội dung: Xây dựng phóng sự truyền hình thông tin, cảnh báo các thủ 

đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet để tuyên truyền nâng cao 

tinh thần cảnh giác cho người dân;  

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở;  

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan;  

- Thời gian thực hiện: Từ quý III - IV/2021;  

3. Phát hành tờ r i tuyên truyền về các hành vi bị nghiêm cấm trong 

Luật An ninh mạng và mức xử phạt vi phạm các quy định về trách nhiệm 

sử dụng dịch vụ mạng xã hội 

- Nội dung: Biên tập, phát hành tờ rơi tuyên truyền về các hành vi bị 

nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng và mức xử phạt vi phạm các quy định về 

trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội cấp phát đến tận các thôn xóm, khu 

dân cư. 

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2021 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm CNTT&TT. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng TTBCXB, Thanh tra Sở. 

4. Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng/Trang thông 

tin điện tử của các c  quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

- Nội dung: Xây dựng paner, đăng tải các bài viết, phóng sự, tài liệu tuyên 

truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng/Trang Thông tin điện tử các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV năm 2021  

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm CNTT&TT. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng TTBCXB, Thanh tra Sở. 
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5. Xây dựng các bài viết tuyên truyền trên Báo Hà Tĩnh 

- Nội dung: Đặt hàng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thực 

hiện 04 bài viết tuyên truyền về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật 

và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV năm 2021 

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 

IV. KINH PHÍ TH C HIỆN 

- Tổng kinh phí thực hiện: 270.000.000 đồng (Có phụ lục kèm theo). 

- Nguồn kinh phí: Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị 

hành chính, sự nghiệp, các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh năm 2021 

V. T  CHỨC TH C HIỆN 

1. Giao Thanh tra Sở chủ trì, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Kế 

hoạch này theo đúng quy định. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 

cho Lãnh đạo Sở. 

2. Giao Văn phòng Sở hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí thực hiện 

hợp lý, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định. 

3. Giao các phòng, đơn vị liên quan phối hợp với Thanh tra Sở, Văn phòng 

Sở triển khai các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công tại Kế hoạch. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo qua 

Thanh tra Sở tổng hợp, đề xuất Lãnh đạo Sở xem xét, điều chỉnh./.   

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở (b/c);  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP, TTra; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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PHỤ LỤC 

Kinh phí triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả 

công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng 

Internet” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 
 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-STTTT ngày       /9/2021 

 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

ĐVT:  Nghìn đồng 

TT Nội dung 
Đ n vị thực 

hiện 
Kinh phí 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

1 

Xây dựng 03 chuyên đề phát thanh 

tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở tại 216 xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Chuyên đề 1: Nhận diện thủ đoạn lừa 

đảo trực tuyến thời Covid-19 

- Chuyên đề 2: Cảnh báo một số 

phương thức, thủ đoạn, lừa đảo qua 

mạng xã hội 

- Chuyên đề 3: Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho người dân trong việc 

nhận diện các thế lực thù địch, các 

thông tin xuyên tạc trên môi trường 

mạng 

Trung tâm 

CNTT&TT 
90.000000 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Xây dựng phóng sự truyền hình phát 

trên Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, mạng xã hội. 

Thanh tra 

Sở 
50.000.000 

 

 

 

 

3 

 

 

Phát hành tờ rơi tuyên truyền về các 

hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An 

ninh mạng và mức xử phạt vi phạm 

các quy định về trách nhiệm sử dụng 

dịch vụ mạng xã hội 

Trung tâm 

CNTT&TT 
60.000.000 
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4 

 

 

Tuyên truyền trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh, Các cụm Thông tin đối 

ngoại tỉnh 

Trung tâm 

CNTT&TT 
30.000.000 

 

 Xây dựng các Baner tuyên truyền trên 

Cụm Thông tin đối ngoại Vũng Áng, 

Cầu Treo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

 20.000.000 

 

Biên tập, cập nhật các bài viết tuyên 

truyền trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh 

 10.000.000 
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Hợp đồng với các cơ quan báo chí 

Trung ương và địa phương xây dựng 

các bài viết thông tin, tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại 

chúng trên địa bàn tỉnh 

Thanh tra 

Sở 
40.000.000 

 

 Tổng kinh phí  270.000.000  

(Bằng chữ: Hai trăm, bảy mươi triệu đồng chẵn) 
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