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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và
phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và
phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày
16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên
truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn
2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Yêu cầu
- Đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp giữa hình thức truyền thống với
hình thức trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại để triển khai các hoạt động
tuyên truyền một cách chủ động, thông minh và tự động.
- Tận dụng ưu thế của mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng
để các nội dung tuyên truyền có sức lan toả rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực,
an toàn trên không gian mạng.
- Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn
thông tin được thực hiện thường xuyên, tần xuất phù hợp; đảm bảo có trọng tâm,
trọng điểm, với nội dung, hình thức phù hợp; gắn việc tuyên truyền về an toàn
thông tin với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN, PHÂN CÔNG
TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn
thông tin cho công chức, viên chức, người lao động
Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về an toàn thông tin; hiểu rõ, nâng cao cảnh giác trước những âm
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tội phạm mạng và các phần tử xấu lợi
dụng các lỗ hổng bảo mật, mất an toàn thông tin để chống phá Đảng, Nhà nước;
nhận diện những thông tin xuyên tạc, giả mạo trên không gian mạng; kỹ năng cơ
bản phòng tránh mất an toàn thông tin trên không gian mạng, các biện pháp ứng
cứu, xủ lý sự cố mất an toàn thông tin; trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội,
nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo sàng lọc thông tin để nhận diện rõ thông
tin xuyên tạc, giả mạo treen không gian mạng...cho công chức, viên chức, người
lao động thuộc phạm vi quản lý.
- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không
gian mạng
Thực hiện tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ tài liệu pháp luật trên Trang
Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang, Trang Thông tin
điện tử Sở Tư pháp, Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang,
trên Internet và các trang mạng xã hội khác.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến
giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3. Cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các khoá bồi
dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông
tin.
- Đơn vị tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở.
- Thời gian thực hiện: Theo đề nghị, triệu tập của cơ quan có thẩm quyền.
4. Khai thác, sử dụng, chia sẻ các tài liệu tuyên truyền về đảm bảo an toàn
thông tin

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở, công chức, viên chức,
người lao động.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.
2. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến giáo dục
pháp luật tham mưu giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế
hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao
nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông ( tổng hợp);
- Giám đốc Sở;
- Các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị, TT thuộc Sở;
- Phòng TP các huyện, TP;
- CCVCLĐ STP (thực hiện);
- Trang TTĐT (đăng tải);
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL (NT.Hiền).
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