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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo
nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025
trên địa bàn huyện Thạch Thành
Thực hiện Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ
biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin, giai đoạn 2021 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND huyện Thạch Thành xây dựng kế
hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn
nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Thạch
Thành với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an toàn thông
tin (ATTT) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan,
tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo ATTT
trên không gian mạng, 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.
- Người sử dụng internet được trang bị đầy đủ kiến thức, nhận thức và các
kỹ năng cơ bản về bảo đảm ATTT để sử dụng mạng internet, mạng xã hội, thực
hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, các hoạt động chuyển đổi số,
tham gia Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên không gian mạng an toàn,
tích cực, hiệu quả.
- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về
vai trò, trách nhiệm bảo đảm ATTT khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị.
- Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên được đào tạo, trang bị đầy đủ kiến
thức, nhận thức và kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh
trên không gian mạng phục vụ cho học tập, giải trí, thực hiện các giao dịch điện
tử.
- Đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATTT cho cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước; phát triển đội ngũ nhân lực
về ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của cơ quan Đảng và Nhà nước
trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu

2
- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng về ATTT cho người
sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm an toàn thông tin là trách nhiệm của
các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
- Đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp giữa hình thức truyền thống với
hình thức trực tuyến, 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 và
hiệu quả.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm
phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng tham gia vào công tác tuyên truyền,
phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT.
II. MỤC TIÊU
1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT:
- 100% các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm
ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước,
Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động.
- Trên 80% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hằng năm
có các chương trình 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 hằng năm có các chương trình 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% thanh thiếu niên, 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 ATTT.
- 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 ATTT; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực ATTT.
- 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền,
nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm ATTT 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 ATTT.
2. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ATTT:
- Bồi dưỡng hoặc cử đi tầo tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật an
toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về ATTT của các cơ
quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên
Đội ứng cứu sự cố ATTTT của huyện theo chuẩn, khung chương trình, yêu cầu
kỹ năng ATTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
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- Hằng năm, tổ chức từ tối thiểu 01 lớp bồi dưỡng về quản lý, nghiệp vụ và
kỹ năng ATTT cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao
động các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.
- Đào tạo kiến thức, kỹ năng ATTT cho các tổ chức, cá nhân và đào tạo
ATTT theo cơ chế xã hội hóa.
III. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ
năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng qua các phuong tiện
thông tin đại chúng, truyền thông xã hội và các phương thức khác
- 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
ATTT; 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.
- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng biên tập thông tin về các
nội dung bảo đảm an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và
đội ngũ cán bộ truyền thanh - truyền hình huyện, đài truyền thanh cấp xã.
- Xây dựng và vận hành chuyên trang an toàn thông tin; cung cấp đầy đủ
thông tin, công cụ và tài liệu cho toàn bộ các đối tượng.
- Tuyên truyền trực quan (pa-nô, áp phích, đồ họa thông tin, …), kết hợp sử
dụng sổ tay, cẩm nang, tờ rơi, … để thông tin, tuyên truyền.
- Xây dựng, thiết lập các hệ thống kỹ thuật, công cụ ứng dụng công nghệ
hiện đại phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm
an toàn thông tin.
- Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video, clip,…để đăng, phát trên các
phương tiện truyền thông đại chúng và trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền
tảng khác nhau thuộc phạm vi quản lý.
- Sản xuất các chương trình, 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, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến.
2. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo
đảm ATTT trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện
- 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.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin cho các nhóm đối
tượng là học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
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3. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo
đảm ATTT trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện
- Tuyên truyền trên hệ thống 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.
- Thực hiện tuyên truyền tại các điểm, các khu vực có đông người, các
điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy
cập Internet công cộng.
4. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về ATTT
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc cử đi đào tạo theo hình thức tập trung,
trực tuyến hoặc kết hợp giữa tập trung và trực tuyến về nâng cao kỹ năng, kỹ
thuật ATTT cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về
ATTT, các thành viên Đội ứng cứu sự cố ATTT của huyện theo chuẩn, khung
chương trình, yêu cầu kỹ năng ATTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban
hành, hướng dẫn.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp bồi dưỡng về
quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng ATTT cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý của các cơ
quan, đơn vị.
- Phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp
bồi dưỡng theo hình thức tập trung, trực tuyến hoặc kết hợp giữa tập trung và
trực tuyến về kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị công nghệ thông tin khi làm
việc của các cơ quan, đơn vị.
- Lựa chọn cán bộ của các cơ quan, đơn vị đang được giao nhiệm vụ quản
lý, vận hành các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử, hệ thống thông tin của
các cơ quan Đảng và Nhà nước để tổ chức đào tạo hoặc cử đi đào tạo thành các
chuyên gia ATTT.
- Đào tạo, cử đi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ATTT cho các tổ
chức, cá nhân có nhu cầu về kỹ năng, kỹ thuật ATTT; về kiến thức quản lý,
nghiệp vụ và kỹ năng ATTT cho đội ngũ lãnh đạo quản lý; về kiến thức, kỹ
năng ATTT của người dùng cho các cán bộ, viên chức và người lao động có sử
dụng thiết bị CNTT khi làm việc trong cơ quan, tổ chức.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước
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 các nguồn hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên
quan để tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận
thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn huyện.
- Chủ trì kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan trong
việc thực hiện các nội dung Kế hoạch đề ra. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND
huyện, UBND huyện, các cấp, ngành định kỳ hoặc đột xuất tiến độ triển khai
các nội dung của Kế hoạch.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị liên quan thực
hiện tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm
ATTT trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; định hướng,
hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai thực hiện công tác
tuyên truyền.
3. Các phòng, ban UBND huyện
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tại cơ quan, đơn vị về việc các nội dung liên quan tới ATTT. Cử
cán bộ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng
về ATTT do UBND huyện, các sở, ngành tổ chức.
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung
liên quan đến ATTT trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh cơ
sở; phối hợp với các sở, ngành, các phòng, ban biên tập nội dung tuyên truyền;
cung cấp, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, nội dung tuyên truyền đối với Đài
truyền thanh cơ sở.
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục; thường xuyên đăng tải tin, bài trên
trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung tâm về các nội dung ATTT.
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất công tác thông tin, tuyên truyền
các nội dung của Kế hoạch về UBND huyện.
4. UBND các xã, thị trấn
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức và phổ biến
kiến thức về an toàn thông tin đến năm 2025 trên địa bàn quản lý.
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tại cơ quan, đơn vị về việc các nội dung liên quan tới ATTT. Bố
trí cán bộ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ
năng về ATTT do UBND huyện, các sở, ngành tổ chức.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức cổ động
trực quan như pa nô, áp phích, tờ rơi...; đồng thời kết hợp tuyên truyền trên
Trang thông tin điện tử, fanpage tuyên truyền của đơn vị nhằm đa dạng, phong
phú các hình thức tuyên truyền góp phần thông tin, tuyên truyền các nội dung
của Kế hoạch đến được với nhiều tầng lớp Nhân dân.
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5. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tại cơ quan, đơn vị về việc các nội dung liên quan tới ATTT;
Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các
nội dung của Kế hoạch này đạt kết quả.
6. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa
bàn huyện
- Định kỳ tuyên truyền hoặc nhắn tin cảnh báo các nguy cơ mất an toàn
thông tin và các biện pháp phòng ngừa thông qua các ứng dụng, tiện ích trên các
thiết bị đầu cuối (điện thoại thông minh, máy tính bảng,…);
- Xây dựng và triển khai 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;
- Phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai
các nội dung của Kế hoạch này đạt kết quả.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức
và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 0- 2025 trên địa bàn
huyện Thạch Thành. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban UBND huyện; Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để B/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông (để B/c);
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban UBND huyện (t/hiện);
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn (t/hiện);
- BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử huyện;
- Tổ ứng cứu sự cố ATTT mạng huyện;
- Các DN Viễn thông, CNTT trên địa bàn huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, VHTT.
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