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BÁO CÁO 

Kết quả 05 năm triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 

 

 Thực hiện Công văn số 1797/BTTTT-CATTT ngày 15/5/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng báo cáo 05 năm triển khai và xin ý 

kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng giai đoạn 2021 - 2025”, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh báo cáo 

tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 893 trong giai đoạn 

2015 – 2020 

1.1. Xây dựng, biên tập các tài liệu tuyên truyền về an toàn thông tin 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây 

dựng chuyên trang về An toàn thông tin chạy trên môi trường mạng tại địa chỉ 

http://ttcntt.hatinh.gov.vn, thường xuyên cung cấp, cập nhật các thông tin về an 

toàn thông tin trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh một cách chính xác, kịp 

thời 

Tổ chức xây dựng, biên tập 31 bộ tài liệu tuyên truyền về An toàn thông 

tin cập nhật lên chuyên mục An toàn thông tin. 

1.2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an 

toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục 

Năm 2017, 2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tập chuyên đề 

Đảm bảo An toàn thông tin khi tham gia mạng xã hội, Ứng xử có văn hóa trên 

mạng xã hội cho các trường học trên địa bàn huyện Thạch Hà và thị xã Kỳ Anh. 

Các cuộc tập huấn thu hút hơn 2000 học sinh tham gia. 

1.3. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an 

toàn thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội 

Năm 2018, 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu 13 văn bản 

chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an 

toàn thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đã có hơn 160 tin, bài 

thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức an toàn thông 

tin khi dùng mạng xã hội, an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây,… 

http://ttcntt.hatinh.gov.vn/
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1.4. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an 

toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở 

Năm 2018, 2019, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các nội dung 

tuyên truyền về hướng dẫn các mối nguy hại của mã độc, cách phòng chống mã 

độc; hướng dẫn an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây; nâng cao nhận 

thức cho cán bộ và người dân khi dùng mạng xã hội; truyền nâng cao cảnh giác 

các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong xã hội; thu âm, in 

sao đĩa CD tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại 262 xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2019, tiếp tục biên soạn tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn “Nhận thức 

an toàn thông tin” phát cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân tại 262 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

1.5. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an 

toàn thông tin qua các phương thức khác 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối 

hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về an toàn thông 

tin mạng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp, 

cụ thể: 

- Đào tạo, tập huấn 4 lớp về an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ 

chuyên trách CNTT cấp xã với 196 học viên. 

- Đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin mạng cho 35 cán bộ làm nhiệm 

vụ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và Đội 

ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. 

- Đào tạo 2 lớp Nâng cao nhận thức về An toàn thông tin mạng cho đội 

ngũ CIO cấp xã với 97 học viên. 

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

thông tin thông qua chương trình “Đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT cho Người 

dân và Doanh nghiệp” (40 lớp với 2.400 học viên, đào tạo trực tiếp tại các xã). 

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

thông tin thông qua chương trình Tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố (11 huyện, thị xã, thành phố với hơn 

1.600 người). 

- Xây dựng chuyên đề truyền hình: Phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị tuyên truyền 

về Luật An ninh mạng, giải đáp các thắc mắc của người dân trên sóng truyền 

hình, trên Chuyên mục Hỏi – đáp của Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng/ 

Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. 

2. Nhận xét, đánh giá tình hình triển khai Đề án 

Các nội dung của Đề án 893 được UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo triển khai 

một cách quyết liệt, đồng bộ. Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và 
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Truyền thông xây dựng các Kế hoạch tuyên truyền, trong đó chú trọng nội dung, 

nhiệm vụ tuyên truyền về an toàn thông tin. 

Ngoài thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền 

thông còn thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND 

cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền về ứng dụng CNTT, hiện đại hóa 

hành chính và bảo đảm an toàn thông tin. 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông còn tổ 

chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin không 

chỉ cho cán bộ công chức, viên chức mà cho cả các đối tượng là học sinh, người 

dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc đào tạo, tập huấn đã góp phần nâng 

cao kỹ năng cũng như nhận thức về an toàn thông tin của đội ngũ cán bộ công 

chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. 

3. Tồn tại, hạn chế  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông 

tin đã được triển khai nghiêm túc và được đầu tư về cả nội dung và hình thức thể 

hiện. Tuy nhiên, cách thức tiếp cận thông tin chưa đa dạng, chưa tạo nên những 

sản phẩm tuyên truyền hiện đại, gây ấn tượng với các đối tượng tiếp nhận.  

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị được phân công thực hiện trong Đề 

án vẫn còn gặp khó khăn, chưa đồng bộ. Hiện nay, các đơn vị chủ yếu tự triển 

khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án, chưa có sự phối hợp, triển khai 

đồng bộ giữa các đơn vị có liên quan. 

- Một số cơ quan, đơn vị công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận 

thức trách nhiệm về an toàn thông tin vẫn chưa được quan tâm, không được 

đánh giá đúng mức. Tại nhiều cơ quan, đơn vị, số lượng cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động được tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức trách 

nhiệm về an toàn thông tin còn hạn chế, với số lượng lớn chưa nắm được các kỹ 

năng tự bảo vệ thông tin cá nhân, hay thiết bị di động để phòng tránh các sự cố 

gây mất an toàn thông tin. 

- Nhiều cơ quan tổ chức vẫn còn thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác 

chuyên trách về an toàn thông tin nói chung và về tuyên truyền, phổ biến nói 

riêng tới người lao động.  

- Kinh phí dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm về an toàn thông tin còn rất thấp, chưa đáp ứng với nhu cầu thực 

tế. 

4. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Tập trung vào tuyên truyền trên các mạng xã hội, phương tiện truyền 

thông đại chúng; đào tạo, nâng cao nhận thức tại các cơ sở giáo dục. 

- Xây dựng các chiến dịch tuyên truyền lớn, cụ thể nhằm tạo ra được sức 

lan tỏa lớn, rộng rãi tới toàn xã hội. 
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- Tuyên truyền ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin 

trong nước. 

- Bổ sung, tăng cường việc tuyên truyền các kỹ năng cơ bản cho người sử 

dụng trên các thiết bị, ứng dụng thông minh. 

- Đầu tư, xây dựng hệ thống kỹ thuật phục vụ công tác tuyên truyền theo 

xu hướng truyền thông chủ động và công nghệ số hóa. 

- Huy động tối đa sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ internet, công nghệ thông tin, các mạng xã hội trong 

nước./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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