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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020                  

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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 Phú Yên 

 

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng 

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

thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”; 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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 Phú Yên (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), 

với một số nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được 

giao tại Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an 

toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”. 

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

thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 

ngành, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Việc tuyên 

truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin thực hiện 

thường xuyên, tần suất 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 các 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG  

1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

- Thiết lập các trang/kênh trên mạng xã hội để tuyên truyền nâng cao nhận 

thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin để thu hút, tiếp cận tối đa người sử 

dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau; 

- 100% các sở, ban, ngành địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an 
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toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động; 

- 100% công ty nhà nước, bảo hiểm xã hội, ngân hàng thương mại và các 

tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước khác xây dựng và triển khai các kế hoạch 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin 

cho cán bộ, nhân viên và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, 

người sử dụng dịch vụ; 

- Trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có các 

chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần 

thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 50% các trường 

trung học cơ sở và trung học phổ thông có các chương trình hàng năm tuyên 

truyền, phổ biến, hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các 

thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng 

hiệu quả, tích cực trên không gian mạng; 

- Trên 80% người sử dụng nói chung và 100% sinh viên được tuyên truyền, 

phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an 

toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và 

chính sách, pháp luật của nhà nước về an toàn thông tin; 

- 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin 

thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự 

cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực an 

toàn thông tin; 

- Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh 

đạo các cơ quan báo chí được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm 

trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin 

tại Việt Nam và trên thế giới; 

- 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động 

của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng 

đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin; 

- 80% cơ quan, tổ chức được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ an 

toàn thông tin trong nước. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

a) 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, truyền thông xã hội 

- Thiết lập và phát triển các trang (tài khoản/kênh) trên các nền tảng mạng 

xã hội để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn 

thông tin; lan truyền những kiến thức, hành động, thông tin tích cực, định hướng 

thông tin cho người dùng, tránh ảnh hưởng của thông tin vi phạm pháp luật; kết 

nối đa kênh, đa nền tảng. 
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- Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video, clip tạo xu thế,… để đăng, phát trên 

các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền 

thông đại chúng.  

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin trên các kênh truyền 

hình, trong đó lồng ghép các nội dung về an toàn thông tin. 

- Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên 

trang trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Sản xuất các chương trình, phim, bài hát, phóng sự, trao đổi, đối thoại, 

chuyên đề chuyên sâu trên hệ thống phát thanh, truyền hình. 

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên hệ thống 

báo chí, trang thông tin điện tử. 

- Tổ chức tuyên dương các chuyên gia an toàn thông tin có thành tích nổi 

bật, quảng bá các cơ hội việc làm, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực an 

toàn thông tin. 

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên công nghệ thông tin 

về các nội dung của Kế hoạch và Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 

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

b) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo 

đảm an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở 

- Thực hiện tuyên truyền theo từng điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông 

tin, dịch vụ mạng hoặc các thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực 

có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm 

phủ sóng mạng không dây và truy cập Internet công cộng.  

- Tuyên truyền trên cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống 

đài truyền thanh cấp xã. 

- Tuyên truyền trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các 

cơ quan, tổ chức nhà nước. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà 

nước hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện 

hành; lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên 

quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ nguồn đóng góp, tài trợ của 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì lập dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này, tổng 

hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm. 
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- Có kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông 

tin trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp. 

- Xây dựng, thiết lập và duy trì chuyên mục “An toàn thông tin” trên Trang 

thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông; thiết lập và phát triển các 

trang/kênh trên mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ 

năng bảo đảm an toàn thông tin. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch; định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông 

kết quả triển khai thực hiện. 

- Căn cứ tình hình triển khai thực tế, chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh 

tỉnh quyết định điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ 1 của Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về 

an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” (được phê duyệt kèm theo Quyết định số 

1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ); chủ động xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin ở các cơ sở giáo dục. 

- Tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa 

phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

3. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng ngân sách, trên cơ sở đề nghị của Sở 

Thông tin và Truyền thông, tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí để thực 

hiện Kế hoạch này. 

4. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên: Mở chuyên 

mục, chuyên trang, sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại chuyên đề 

chuyên sâu trên hệ thống phát thanh, truyền hình; xây dựng các chuyên mục, 

chuyên trang đưa tin và bài viết trên hệ thống báo chí, trang thông tin điện tử; 

tăng cường thời lượng tuyên truyền thực hiện các nội dung trong Kế hoạch. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

hưởng ứng thực hiện các nội dung Kế hoạch này. 

6. Các sở, ban, ngành 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong phạm vi cơ quan, đơn vị 

của mình bảo đảm toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị được 

trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính quyền điện tử. 

- Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm 

an toàn thông tin trên Trang thông tin điện tử do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý. 

- Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này; gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền 

thông theo quy định. 
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7. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân tại địa phương. 

- Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm 

an toàn thông tin trên Trang thông tin điện tử do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý. 

- Bố trí ngân sách để triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, cơ quan 

và đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- VP Chính phủ; 

- Bộ TTTT;                                     (b/c) 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- MTTQVN tỉnh, các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Báo Phú Yên, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu); 

- Lưu: VT, KGVX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Nguyên Thảo 
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