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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 đến năm 2025                                  

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 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” (sau đây gọi tắt 

là Đề án); Quyết định số 458/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

(sau đây gọi tắt là Quyết định số 458), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh với những 

nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đảm bảo phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương; phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và Quyết định số 458. 

- Tạo sự lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lực tích cực, an toàn trên không gian 

mạng, thúc đẩy thay đổi nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo sát các nhiệm vụ của Đề án, Quyết định số 458. Phân công 

nhiệm vụ cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ 

chức của tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ tại Đề án. 

- 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. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- 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 của tỉnh về bảo đảm an toàn thông tin. 
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- Giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức không 

đầy đủ của con người 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 các cơ quan, tổ chức 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 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.  

- Học sinh, sinh viên 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 học tập, giải trí. 

2. Mục tiêu đến năm 2025 

- 100% các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách 

nhiệm và kỹ năng cơ bản 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, Chính 

quyền số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  

- 100% các cơ quan, đơn vị như: Bảo hiểm xã hội các cấp, các ngân hàng 

thương mại và các tổ chức tín dụng, tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 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.  
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- Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh 

đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh 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 trong tỉnh 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 trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về các sản 

phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước. 

 III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về an toàn thông tin như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An 

toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng; Luật Cơ yếu; Chỉ thị số 28-CT/TW 

ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an 

toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin 

mạng trong tình hình mới; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc 

hại; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp 

hạng của Việt Nam; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, 

viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

2. Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân 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 và chế độ ta.  

3. Phổ biến hướng dẫn nhận diện các thông tin xuyên tạc, giả mạo trên 

không gian mạng; đồng thời, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tăng cường 

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 trên không gian mạng. 

4. Cảnh báo người sử dụng Internet về nguy cơ, hậu quả của việc mất an 

toàn thông tin. Phổ biến các kỹ năng cơ bản phòng tránh mất an toàn thông tin 

trên không gian mạng (kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, phòng chống tin nhắn 

rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và các phần mềm độc hại,...), các biện pháp 

ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin. 

5. Phổ biến các nội dung về an toàn thông tin đối với Chính quyền điện tử, 

Chính quyền số, đô thị thông minh, giao dịch điện tử; vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, tổ chức về bảo đảm an toàn thông tin khi triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.  
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6. Thông tin về 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 để tổ chức, cá nhân biết và 

sử dụng.  

7. Các nội dung khác về an toàn thông tin theo tài liệu tuyên truyền của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

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, 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.  

- Đưa tin bài, ảnh, video, clip để đăng, phát trên trên mạng xã hội, các 

kênh, nền tảng khác nhau, hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử và trên 

phương tiện truyền thông đại chúng.  

- Xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên mục trên phương tiện 

thông tin đại chúng.  

- Sản xuất các chương trình, phóng sự, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát 

thanh, truyền hình.  

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên 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 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 hệ thống thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã.  

- Tuyên truyền trên các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh.  

3. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo 

đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục 

 - Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh tương tác an toàn trên không 

gian mạng, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.  

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh khả năng tự đọc tin, phân 

biệt được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại bỏ những nội dung, thông tin 

sai lệch, thông tin vi phạm pháp luật. 
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 4. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

các bộ, ngành liên quan để triển khai các nhiệm vụ của Đề án.  

- Tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông 

phát động.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện:  

Ngân sách địa phương; huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ 

chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).  

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, hàng năm các sở, ngành, 

địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách 

nhà nước gửi Sở Tài chính tổng hợp hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ 

biến kiến thức về an toàn thông tin. 

- Hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền 

nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin đến cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân trên địa bàn. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh 

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện Kế hoạch này; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 

về bảo đảm an toàn thông tin cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch này và phối hợp với các cơ quan có 

liên quan cung cấp nội dung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và 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, Chính quyền số, 

Chuyển đổi số để các đơn vị, địa phương thực hiện.  

- Tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông 

phát động tại Quyết định số 458.  

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho lãnh đạo các cơ quan nhà nước, các cơ 

quan báo chí trên địa bàn tỉnh về các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin.  

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên về các nội dung của 

Đề án.  

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

Đề án; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và 

Truyền thông kết quả triển khai thực hiện. 
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4. 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 của Đề án, 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 cơ quan, đơn 

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

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Thực hiện các nội dung tuyên truyền bảo đảm toàn bộ cán bộ, chiến sỹ 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, đơn vị. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn 

thông tin trên các trang mạng xã hội do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý. 

- Tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn 

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

6. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thường 

xuyên triển khai thực hiện kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước, các quy định có liên quan và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa 

phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

7. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn 

vị xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phù hợp. Lồng ghép vào các cuộc họp, cuộc 

thi, buổi tập huấn, hội nghị, tọa đàm, nhóm Zalo... để tuyên truyền phổ biến, 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động. Thực hiện tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử của đơn vị.  

- Cử nhân sự tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, phổ biến về an toàn thông tin. 

8. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam 

- Mở chuyên mục, chuyên trang, sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, 

đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình; tăng cường đưa tin, bài, ảnh, trên 

báo in, báo điện tử; bố trí thời lượng tuyên truyền hợp lý thực hiện các nội dung 

trong Kế hoạch, đưa nội dung tuyên truyền trên các hạ tầng số của Đài, fanpage 

mạng xã hội facebook của đơn vị. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

- Cử nhân sự tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, phổ biến về an toàn thông tin. 
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9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và Kế hoạch này, xây dựng và 

chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tại địa phương.  

- 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.  

- Bố trí ngân sách theo phân cấp để triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền về 

an toàn thông tin tại địa phương.  

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

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

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển 

khai có hiệu quả các nội dung chủ yếu trong Kế hoạch này.  

10. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng nhà 

nước chi nhánh tỉnh Hà Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam 

- 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 các cán bộ, nhân viên và tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức cho các khách hàng, người sử dụng dịch vụ.  

- Tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Sở Thông tin và Truyền thông 

phát động. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, nâng cao 

nhận và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. Các sở, ngành liên quan và địa phương căn cứ Kế hoạch này xây dựng 

kế hoạch cụ thể và phối hợp tổ chức thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra; hằng 

năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Hà Nam, Đài PT&TH tỉnh; 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: CPVP, TH, VXNV(2); 

- Lưu: VT, VXNV(D). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vượng 
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