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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến  

kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ 

biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”; Công văn số 

808/CATTT-QHPT ngày 03/6/2022 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc đôn đốc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 

1907/QĐ-TTg và Quyết định số 21/QĐ-TTg; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 

22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Thực hiện Đề án "Tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 

2021 - 2025", Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch 

thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” 

(sau đây viết tắt là Đề án); 

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông 

tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; những kỹ 

năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, giúp tạo dựng 

một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình 

chuyển đổi số. 

2. Yêu cầu 

- Hình thức tuyên truyền được đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền 

thống với hình thức trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân 

tạo (AI), hệ thống tương tác tự động (chatbot) để triển khai các hoạt động tuyên 

truyền một cách chủ động, thông minh và tự động; 

- Các biện pháp tuyên truyền được phối hợp linh hoạt, tận dụng ưu thế của 

mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền có 

sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không gian mạng. 



2 

II. MỤC TIÊU 

- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn 

thông tin tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin; 

- Giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức yếu 

kém về các nguy cơ mất an toàn thông tin; 

- Người sử dụng internet được trang bị đầy đủ nhận thức và các kỹ năng 

cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin, có thể an tâm sử dụng mạng internet, mạng 

xã hội, thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian 

mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng không gian mạng Việt 

Nam an toàn, tích cực, hiệu quả; 

- Người đứng đầu cơ quan nhận thức được vai trò, trách nhiệm bảo đảm 

an toàn thông tin khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan hành chính nhà nước; 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ 

công nghệ thông tin, an toàn thông tin trong nước tiêu biểu đã được Bộ Thông tin 

và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) đánh giá và công bố hoặc bảo trợ; 

- Công chức, viên chức, người lao động được trang bị đầy đủ nhận thức 

và kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh không gian mạng 

cho công việc, giải trí. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ 

năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tuyên truyền qua nội dung tin bài, ảnh,…trên trang thông tin điện tử Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

- Tuyên truyền qua các chuyên mục, chuyên trang trên Chuyên mục khoa 

học công nghệ và đời sống trên Báo Lạng Sơn; 

- Tuyên truyền trên các chương trình, phóng sự, trao đổi, đối thoại, trên hệ 

thống phát thanh, truyền hình; 

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về các nội dung của Đề án. 

2. Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản 

bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. 

- Tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động những nhận 

thức và kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh không gian 

mạng cho công việc, giải trí; 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao 

động khả năng tự đọc tin, phân biệt được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại 
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bỏ những nội dung, thông tin sai lệch, thông tin vi phạm pháp luật. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo: Chủ trì, phối hợp với các 

phòng, đơn vị trực thuộc triển khai Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo 

Sở tình hình triển khai. 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc: Tuyên truyền đến công chức, viên chức, 

người lao động trong phạm vi quản lý những kiến thức và kỹ năng để khai thác an 

toàn, hiệu quả, lành mạnh không gian mạng.  

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng Quản lý 

công nghệ và đổi mới sáng tạo để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở ; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu:VT, QLCN&ĐMST. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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